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ἈΡΥΒΕΤΙΔΘΕΈΝΕΝΤ. 

ΟὈΜΡΙΕΤΕ ἰπ ἰἐβοι ἐπῖβ γοϊαπιθ 15 γοὺ Ρυΐ ἃ 

{ταρτηθηΐ οἵ ἃ ἸΔΓΡῸΓ υπάοτγίακίηο, [Ι͂ἢ ἐπ Οχίογα 

Βοιῖοβ οἵ ΡῬ᾽αΐοβ σουκβ, τ οἷ οομητηθηοθα σἱἢ 

Με. Ῥοβίοβ οἀϊίίοη οἵ {π6 ῬΒΙΘΌυΒ ἰπ 1860, {Π6 

ἈΡοΪορΥ, Οτῖίο, Ῥῃεθᾶο, απ ϑ'γτηροβίτπη τγ το πη ᾶοτ- 

ἴδκοη ὃν Μυ. Ηἰ4 4611. Ηδὰ πο Ἰϊνθά, 811 ἔθου σου ]Ἱά 

ῬΓΟΡΔΌΙΥ πᾶν Δρρθαγθὰ ἐοροίμοσ, Τὴ Ὀϊροϑύ οἵ 

Τάϊοπιβ, ἰουπᾶθα οα. δὲ οχϑιηϊπαίϊοη οἵ 811 {Π|6 
τὶ εἰποβ οὗ ΡΙαΐο, τυ μἰ ον πὸ πθα Ῥγοραγθᾶ ἐο δθοοπη- 
ῬΔΠΥ Πἰ5 οαϊέίοη οἵ ἔπθ586 ἀϊδίορτιθβ, νου ποὺ πᾶνθ 

Βοοιηθᾶ ουΐ οὗ ρῥγορογίϊοῃ ο ἐπ οἵου οοπίθηξβ οὗ 

ΒΟΉ ἃ νοϊαπηθ. Ηϊ5 ἀθαίῃ οα {π6 14{} οἵἉ ϑιερίοθιι- 

βοσ, 1866, 1οῖ ἐπ ἀπάοτγίακίπρ ἱποοιηρ]οίθ. ΤῊΘ 

Ῥτοραγαίϊομβ τυ μΐο μ6 πᾶ τηδᾶὰθ Ὁ. {π6 ΟΥΪΐΟ, 

Ῥμοράο, ἀπᾶ ϑυτηροβίυτη, ἐπουρῃ οχίθηβίνθ ἃπά 

γϑυΔ 06, μα πού τϑοοῖγοα {ποὶν ἤπ] 5ηᾶρο. Βυῦ 

ἔπ ΑΡοΪορΎ βθοπιθᾶ ἰο ΡῈ τοδὰγν (Ὁ. {Π6 ὑγοβϑβ' [{85 

ἰοχὲ ναὰβ βοιἐ]οᾶὰ, ἃ οὐἰ το] ἀπὰ οχοροίϊοαὶ οΟΠη- 

ἸηθΠέαΥ νγὰ5 τ ἐΐοη οαὖ ἔαϊτ, ἀπὰ ἃ {1}} ἱπίγοάτο- 

ἔοι δὰ θοθὴ φργονί θᾶ, ἰοροί μου ἘΠ ἂπὶ ΔΡΡΟΠαΙΧ 



νἱ ΑΡΥΕΒΤΙΒΕΜΕΝΈ. 

οἢ. {ΠῸ δαιμόνιον οὗ ϑοοταίοδΒ. ΤῊ Ὀϊροϑὺ οἵ ΤἀἸ0Π15 

αἶ5ο, ἴο νυ ΐοῖ Τγοαπθηῦ ΓΘῬΘ ΠΟΘ. ὑγὰβ τηδᾶθ ἴῃ {Π|6 

ΘΟΙΣΠ ἢ ΤΥ, Ἀρροαγοᾶ ἰὸ πᾶν θΘΘ ἢ ὑγαηβοῦ θα ΤῸΓ 

ἀπὸ ρῥυϊπίου, δἰ πουρὴ ἃ ἔδυν ῬΘηΟ] ποίθϑ (0 ἢ 

Βᾶνγο θη ρῥυϊπίθα ἴῃ {Π8 γοϊαπηθ δὖ {πὸ ἴοοῦ οἵ 

ἔπ Ῥαρθβ ἴο σοι ἐπ ν ῬΟΙοΠρῚ 5πονγοᾶ ἐπαῦ 84 α1- 

ἀϊοπβ νου α παν ὕθοη τηδάθ {ο ἰΐ, [ἢ {Π6 τοῦ 

δά Ἰίνοα ἐο ρυϊηΐ Ὁ ἰδ Ις δα ΡΥ Δ Ρ5. ἴῃ 50Π16 

ἰπηβίδποοβ ἃ αἰ δυρηῦ Θχρυθϑϑίοι νοῦ ἤανθ ὈΘΘη 

σἴνϑη ἰὸ {πὸ νίθυγβ συ βίο ἰῦ οοηΐαῖη5. πάρ {Π656 

οἰγουμηβίδποοβ ἰὑ Πὰ5. Ὀθθη ἐπουρηύ δάνβαθ] ἴο 

ΡΆΒΙΠ ΒΕ. {Π6 ΑΡΟΙΟΡῪ ἃπὰ {πὸ Ὀϊροβῦ οἵ Τα ϊοπὴ5 ὈῪ 

{πο ΒοΙνο5., ΜΥ (δβὶς ἢδ8 θθθη οἷν, ἴῃ οοπαποίϊηρ' 

{π6 πη {πγοὰρ ἢ {Π6 ῬΓΘ55, 0 ΓΘΙΊΟΥ͂Θ ΟἸΘΓΪΟΆ] ΘΥΤΌΓΒ 

ἃ πα ἴο νου ν ΓΘ ΘΓ ΠΟΘΒ. 

Τὸ πᾶν θ6 σοηγθηϊοπί (0 βέδίθ {πᾶ ΡΙαίο ἰ5 οἰἐθά 

πη {Π|5 γο πη 6 Δοοογαϊηρ' 0 {Π6 ΡαρῸΒ οἵ Κίθρμδπιιβ. 

ἴῃ τϑίθυθποθ {0 {π6Ὸ Οτὐαίουβ {Π6 βϑοίϊοπβ οἵ Βδϊου 

δ Πα ΞΔῸΡΡο 5. Ζυσοῖ οαϊίϊομ αν θθῸπ οίγθη ἰορθ- 

{ΠῸ ἢ {Π6 Ρᾶρθ5 οὗ ϑέθρῃδπιιβ ἱπ {Π6 ΤηΐπῸῦ 

Οταΐουβ δηὰ Ἠοίβιτο ἴῃ Ποπηοβίμομθθ. ἴῃ ἐπ Ὦγα- 

πηδύϊδίβ ΠΙΠΔΟΥΕΒ. ΠΌΠΟΙ. ἅτ [Ὁ]]Ονγοὰ ἃ5. ΠΟῪ 

βίαπα ἴῃ {Π|Ὸ οαϊξίοη οἵ {πὸ Ῥοθϑίεθ ϑοθηϊοὶ ρα] ἰβμθᾷ 
ἴη 1880.0. ΜΠ τοραγὰ ἰὸ ααοίαείοπδ, ἐπ ἐοχί οὗ 
{Π6 Ζαγο οαϊ θη Πὰ5. θΘΘπ τπιβοά θοΐἢ [0 Ρ]αίο 

δηἀ [ὉΓ {πὸ Οτγαΐογβ, {Π6 ἰοχέ οὔ Πἰπάου (ἸΌτ {Π|6 
οαϊίίοη οἵ 1880) Ὁ {π6 Ὀγαμηδ ἰβίβ. ὙΒΘΓΘΥΟΣ ἃ 
τοδάϊηρ ἰβ αποίρα ὙΠ] ἢ 5 ποὺ ἔοαπᾶ ἴῃ ἐπ 686 
οαϊοηβ, πᾶν οπάἀθανουγρα ἰοὸ ἱπαάϊοαΐο ἐπ ΒΟΌΓΟΘ 

ἔγοι νὴ Ὁ Πὰ5 θΘΘὴ ἀογίνορα, 



᾿ 
ΑΡΥΕΒΤΙΞΈΜΕΝΤ. υἱὶ 

ΤῊ ἐοχέ οὗ πηΠ6 ΑΡοϊορν ἰἰβϑι ἰ5 ἰπ {π6 τηδὶπ 

ἐμπδαύ οἵ Ο. Ε. Ἠδτηαπη. ἔνθ {Π6 ραυποίιδίϊομ 5 

μἷβ, ϑοιηθ οὗ {πὸ Ὀγδοϊοίβ ἕο πὰ ἴῃ ἢΐ5. οἀϊίίοι 

Πᾶν ῬΘΘ 5:16 ΠΕ]ν οὐἰἐἰοα : Βαΐ, τὶ ἢ (Πΐ5. ΘΧοθρ- 

{10Π, ΘΥΘΙῪ ἰηβίαποθ ἴῃ συ ϊοἢ Π6 Πᾶ85 πού ὈθΘΘη 

ΤΟΠ]ονγοα 5 πιθηἐϊομηθα πὶ ἐπ ΟΠ ΠΙΘ ἐδ ΓΥ. 

ΕὈΥΤΙΝ ῬΑΙΜΈΒ. 

Βατατοι, ΘΟ ΕΘῈ, ΟΧΡΟΕΡ, 

δυπο 8, 1867. 





ΟΠΙΝΤΒΟΡΓΟΤΙΟΝ 

ΡΑΒΤ 1. 

ΤῊΝ ΤΈΙΑΙ, ΟΕ ΒΟΟΒΑΤΈΞ. 

1. ΝΆΤΟΒΕ ΟΡ ΤῊῈ ῬΕΟΟΘΕΕΡΙΝΟ. 

ΤῊ ἐτίαὶ οἵ ϑοοτγαΐθβα ἕοοῖκ ρίαοε θοῖοτθ α Ηοϊ!αβέϊς οοατέ, 
᾿δοοογάϊηρ' ἕο (ῃ6 ἤοττηβ οἵ δὴ ογάϊπασυ γραφὴ δημοσίας. Τῇ 
ἱπαϊοέπηοπὲ (ἔγκλημα) 15 ο8116ἃ ἀντωμοσία το Β, 24 Β, ἀπά ἀντι- 
γραφὴ 27 Ο,---ἴοτπιβ. πον ΔἸ] 6 ἐο ἐμ ῥτοοθοάϊηρβ οὔ ἐμ 
᾿ἀνάκρισις Ὀεΐοτο (ῃ6 Ατομοπ Βδβί]οιβ, οΐοσο σβοπὶ θοίῃ ἐπ 
παϊοίτηθηῦ πα ἐπ ρἷθα ἴπ Δηβυου ἕο ἴδ τγοσο Ῥγοβοπίθα ἴῃ 
τ! εῖπρ ἀπᾶὰ οομῆντηθᾶ βουθυΆ}]ν ὈΥ οαίῃ. Απᾷᾶ {μι ἔθυτηβ 
ἀντιγραφή, ἀντωμοσία, Ῥτορον αὐ ἢτεῦ ἕο ἐμ ἀοξοπᾶαλπί, οαπιθ 
ἕο 6 υδοὰ οἵ {π6 ῥγοβοοαίου, απ ϑυθὴ τοῦθ ἐσαπβίοσγοα τὸ 
ἔδιο ἱπάϊοἐτηοπέ (ἔγκλημα) 1ξ56 1, ἐμπ5 ρσθβοηξθᾷ ἱπ πυυϊ ϊπρ' ἀπὰ 
5 Ότπ ἴο. 

“. ΤῊΕΒΕ Ασουβεᾷβ. 

᾿ς 3) ἱπαϊοίχηθηῦ τνγᾶβ ῥσοίοστοα ὈγῪῚ Μοϊοθξἕαβ ; 566. θοῖουνν {86 
ἊΝ Ῥτοβοσνοὰ ὃὈγῪ Ῥιορθηο8 Τιδοτίϊαβ, ἀπ ΘοτΉΡατΟ ΡΙ]αἰοΒ 
Ἑαΐῆγρθτο 2 Β. Ηρποο ἰξ 1 Μοϊοίαβ ψγῆο 18 οδ]οθὰ οὐ. ὈῪ 
᾿βοογαΐοβ ἔο ΦΏΒΌΤΟΥ ΔΥρ Πιθηΐβ 85 ἴο 15 τνοτᾶβ δηα τηθδηΐηρ᾽ ἴῃ 

ἔδο Αροΐορυ. Ηδποο ἀραΐη ϑοογαΐοβ ἃβκ8 ψμν ἀἸὰ ποὺ Μεῖο- 
ἔπ Ὀτίησ υυέποββοθ (34 Α), ἀπᾶ ασαὶπ ορβοσνοβ (36 Α) ἐμπδύ ἐμ 
ῬΡΟΠΔΗῪ [ὉΓ πού οδέαϊπίηρ 8 οὗἩ ὑμ6 νούοβ. πουἹὰ βανθ βΆ]θὴ 
ὁπ Μοϊοέιιβ. Ταςε]ο δοοοτιπί οαπ θ6 ἔβκοη οἵ {πὸ βέαίοπηθπί οἵ 
Μαχίπιυβ Τυτίυβ, Ὀ1βρ. χχχῖχ. Ρ. 228, Μέλιτος μὲν ἐγράψατο 

Ἄνυτος δὲ εἰσήγαγε Λύκων δὲ ἐδίωκε. ἘῸΓ Δ ΠΟΥΒ ὙΆΤῪ ὁπ {Π18 
ον δηθὰ (Π6 οοπίϊπυδέϊοι οὗ {πὸ ραββαρο---κατεδίκασαν 

οἱ ̓ Αθηναῖοι ἔδησαν δὲ οἱ ἕνδεκα ἀπέκτεινε δὲ ὁ ὑπηρέτης---- 

Βθιονγβ ἐμαῦ ἔμοθο τοτὰβ ἃτθ, ἃ5. ϑ'(4] Πα πὶ βαγ 8, ΤηΔΡῚΒ ΟΥδίουὶθ 



χ ΓΝΤΕΟΘΌΟΛΤΙΟΝ, 

ἀπδπι νοῦ ἀἰοία. ὅ66. Μοῖον. απᾶ ϑομδιηδηη, Τὸν Αὐθβοῖθ 

Ῥγόοθββ, Ρ. 709. π. 10. 
ΟΥ̓ Μεοϊοΐι5, ἐμ οβέθηβι 16 ρτοβθουΐου οἵ ϑοογαΐθβ, 'π τθα γ 

0616 τόσο ἔμαη ἐμ ἰοο] οὗἩ Απγύαβ, γγθ ΟὨΪΥ Κποὺν ἐμαῦ 6 νγὰϑ 
ἃ γουσηρ ἐχαρίο ροού. Ηδ 18 ομαγδοίουιβοά Ὀγ Ῥαΐο (Ἐαΐῃν - 
ῬὮτΟ 2 Β) 88 νέος τις καὶ ἀγνώς, ἀρᾷ 15 τἱἀϊου]οα 85 ἃ ροοῦ ὈΥῪ 

Αὐβίορμδηθ (δῃ. 1302). ΤῈ Μοϊούαθ (Απᾶοο, 46 Μγεί. 94. 
Ρ. 12) 0 νγᾶβ 986 οὗ ἔπ Ὁ. πγ8Ὸ ἀγτοβίθα Τ,θοη (ΑΡοΪ. 42 Ο) 
ἸηΔΥ πᾶν Ῥθθη {15 Μοϊοίιθ᾽ λέ μου, σγὸ ὈΟτΘ [Π|6 ΒΆγ26 ὨΔΠΊΘ, 

Ῥαΐ ὑπογο 15 πού ῃΐηρ ὅο 5ῃονν 1. 
Τγοομ, ἃ τοίου! οἴδη, 15. τηθπέϊομθα ὈῪ Αὐϊβίορμδηθϑ ( 68Ρ. 

1301) Μη} Απθρῃο. 
Απγέμβ νὰ ὈΥ ἴα ὑΠ6 τηοδῦ δομβί θυ] οἵ ὅπ6 ὑπ γθθ 

ἈΟΟΘΌΒΘΙΒ, γγΠΘΠ06 ὉΠΟΥ͂ ἅτ ἀοβουθοα (ΑΡ0]. 18 Β) 85 τοὺς ἀμφὶ 
ἔλνυτον, ἃ ϑοογαίθβ 15 ρα] Ὀγ Ηοτγδοο (ϑαῦ. 17. ᾿ν. 3) Αηγα 

τοῦθ. Ηθ νγὰβ ἃ ᾿Ἰϑαύῃϑ- 86 116" (Χϑῃ, Αροὶ. ὅ0ο, 29), ἀπᾶ πεᾶ 
Ῥθθπ ἃ υἱοῦ τπδῆ. ΑΒ ἃ Β ΠΥ ἀπ ΤΟΎΤΟΥ ΤῸΓ ὅπ ΡΟΡΌΪΑΥ 
οδαδθ Β6 μδᾷ ϑαυποᾶ ἃ χσοραϊαύϊοη βθοοπᾶ οἠἱυ ἐο ΤἬγΑΞΥ θα]. 
Ὑυτ ΤᾺΡΆΒΥθαΪ]ὰ5. μ6 μαᾶ ἤρα ἔτουηυ Αἰέξίοα, ἀπᾶ ἔμ ΤὨϊτν 
Βαᾷ οομῇβοαίοα 5. ϑϑίαξθβ ἀπα ἱποϊαδθα Πΐτη ἴῃ ὑπ ἄθοτθο οὗ 
Ῥαῃἰβῃτηοηύ (Χοη. Ηθ6]]. 11. ἢ]. 42). Ηδ ΒοΙ ἃ οοτητηδπᾷ ἴῃ ὑπ 6 
οατηρ αὖ ῬΆγ]6 (γ8. χα, 78. Ρ. 137), ἃῃᾷ αὖ ἔπ τοβέογα οι τγαϑ᾽ 
7οἰπῦ δαΐμου τί ΤἬγαβυ θαΪὰ5. οὗ (μ6 Αοὐ οἵ Ατηποβῦυ (1500 1. 
ΧΥΠΙΙ, 23. Ὁ. 375). ΡΙαἴο (Μϑμο 90 Β) τϑργϑβθηΐβ Ηΐπη ἃ5 ΒΡ ἴῃ 
ῬΟΡΌΪΆΣ ἔννουν. ΗΠ5 νγὰβ πουθυίμ61655 (ΑἸ μθμεοιβ ἈΠ], Ρ. 534 Ἐ) 

ποῦ ἃ Βρού] 655 ομαγαοίθυ, Ασϊβίοί]θ τηοσθονον (806. ο Ἠδτρο- 
ογαϊοη. οἢ. {π6 ννοστὰ δεκάζειν) βαγβ ὑμαῦ μ6 νγὰβ 86 ἢγβῦ τηδῃ 
γΠο θυ] ΡΟ δὴ Αὐμοπίαπ οουτ ; ἀηᾷ Πίοάουιβ, 0 τϑρθαὺβ ὁ μ15 
(χη, 64), ἀἀ 45 ἐπα 10 νγὰβ οὴ Ηἷβ ὑσὶ ἴον ὑγθάβοη (Ζ6}16ν, ῬΉ]]ΟΒ. 
ἅον ατίθοῖ. 17. ν. 142 π.). ΑΒ Αηγύμβ νγὰβ ὑΠ6 τηοϑῦ ᾿πἢΠ απ ϊαὶ 

ΔΟΟΌΒΟΙ, 50 ὕῃπ γ8 15 σθᾶϑοῦ ο ὑπῖπῖκ ἢ6 νγὰβ {86 τηοβῦ ᾿πῆατηθᾶ 
Ὡροηβῦ ϑοοταίθβ. Μοϊθέυβ ἀπὰ Τγοοι ποτ δου θα αὖ πποϑὺ 
ὈΥ ἃ οἰδββ- ῬΡυϑ) μα ]οο,----ὐῦ ᾿Ἰπάθοθα τνὸ Βμου ἃ ποῦ ταῦμον τρανὰ 

{Π6 1 88 ΤΏ 6 76 ἴοο]5 οἵ Αηγύαβ. Α1]} ἔῆσοο πόνγθνον Ὀοοηρ α ὕο 
Οἴδββο8 ᾿ συ Βῖο ἢ ϑοογαύοβ μὰ οἴδη θα ὈΥ ᾿8 ᾿ποθβϑαμῦ ΘΠ ΒΕ 

1 βοογηΐθβ 18 τηδθ Ὀγ Ῥ]δίο (ΑΡοὶ. 
23 ἘΠ ἴο τϑργοβθηΐ ᾿ἷβ ἔἤγθθ δοσῦβουβ 
8.8. 811} ἀαοξυδέθα Ὀγ οἷαβ5- θο]ηρ ἴῃ ἐμοὶν 

αὐΐδοϊκ ὕὑροῖ μΐτω, Ἐκ τούτων καὶ Μέ- 
λητός μοι ἐπέθετο καὶ ΓΑνυτος καὶ Λύ- 
κων, Μέλητος μὲν ὑπὲρ τῶν ποιητῶν 

᾿ 

ἀχθόμενος, ἤΆνυτος δὲ ὑπὲρ τῶν δημιουρ- 
γῶν καὶ τῶν πολιτικῶν, Λύκων δὲ ὑπὲρ 

τῶν ῥητόρων. 'ΤῊΟ οοπίγαβί νμῖο ἢ ἴδ 
ἐπιρ! θὰ ἴῃ ἐπὶβ δϑηύθμοθ Ὀθύνγθθη ῥή 
τορες ἃπα πολιτικοὶ ΒῃονγβΒ ἐμαῦ ἐδ 
ὙγΟΓὰβ ΒΘΥΌΓΆΪΠῪ ἀθηοίε ἀοβπῖθο οἶαββοβ 



οὗ Αἰδμοπίδη οἰεἶζοθβ. ὙΏΘΓΘ ΒΘΘΙηΒ πὸ 
στουπα ἴον ἐπί πκίηρ τὴ ὙΥΊ σου 
᾿(βοκγαίοβ Ρ. 97) δπιὰ οἔμιθυβ, ὑπο μᾶνὸ 
ζο!]ονγοὰ ἴῃ ἐπ υἱϑν Ῥοεϊξυβ᾽ Οὐμι- 

ΠΤ χιοπΐ, ἐπ Τόσα. Αἰεῖο. ΤὴΡ, ΠῚ. ΤΊΣ. ἯΙ, 
ἀμιδὲ ἔμοσθ ΔΒ ΔΠῪ ογαεν οἵ ῥήτορες, 
ἔσῃ ἴπ πῦτηρον, ἀρροϊη θα γϑδυγ, πὰ 

᾿ἀουϊνίπρ ἐμοῖς ογίσίη ἔγοστη βοῖοῦ, ΑὩΥ 
᾿βυοῦ ἰπβεϊξαϊίου. οουϊὰ ποὺ Ὀαῤ μᾶνθ 
ἰπξογξοτοὰ πῖτὰ ἐμ ἰσηγορία ὙΠΟ Ν 
ϑνϑα ἴο ἐπι ὑΐπιθ οἵ Τ)ϑπιοβέμθη 68. νγὰθ 
ἔμο οδμονίβιιθά ομασίον οἵ Αὐμοπίδη 
᾿Δοχποοῦβου. ΟἹ (6 οοπέγασυ, θύῃ 
δ ρΡγθϑοθᾶθποθ νυ μΐο ἢ τγὰδ δ] ονγθᾶ ὈῪ 
Βοῖοπ ἐπ ἐμ δββθιθ!ν ἰο βρθδκθὺβ 

ΟΠ ὩΡρογο ἐδ ρθ οἵ 50 βΒθθπὶ8 ἐο Βδᾶνθ 
Ο ψμἴοπ ἱπίο ἀθόγαποθ. Βαυΐ νψ Βπὰ 
ἐδιδὲ ἴπ ἔμ τω οἵ ἔπθ Οτγδίουβ οὕ 
ΘΑ οΣ (866 ἐμο Ἰαέίον ρατέ οἵ ΟἸθομ᾿β 
Βρθθοῦ ἰπ Ὑπαυογά. ΠΠ|. 40) ἔπ686 ῥή- 

τορες Ἰιενὰ αἰἰαϊποὰ ἃ το ϊβο ίθνουβ ἱτη- 

Ῥοτγέδμποθ, ΖΒ βομίηθθ βρθᾶκβ οἵ ἔμθπὶ 
(ἢ, 23. Ρ. 54) 88 δυναστείας ἑαυτοῖς πε- 
ριποιοῦντες, πὰ ἴῃ ΑἸοῖν. 11. 1454 Ὁ 

ἴ βαϊὰ ἐμαὶ ὅσα δή ποτε ἡ πόλις πράτ- 
τει πρὸς ἄλλην πόλιν ἣ αὐτὴ καθ᾽ αὑτήν, 
ἀπὸ τῆς τῶν ῥητόρων ξυμβουλῆς ἅπαντα 
γίγνεται. Τὸ ὈΘ ἃ ῥήτωρ μαὰ Ῥθοοτηθ 
ἃ τορυΐϊαν ῥγοξεβείου. Α ποὺ τὺ δὰ 
αὐΐβοη, ἀθείστιαίοα ὈΥῪ ἐμθ πδτηθ ῥη- 
τορική, »ϊοἢ ἰβ βοὴ ἴο ἢδγθ ὈΘΘῃ 

ἐθοῖ ἃ ποὺ ψογὰ ἔγοση {89 γῶν ἴῃ 
νδίοα ἐξ ἰβ ἀδοᾶ ἰπ ἐμὸ αογρίδθ (448 
Ῥν--τὴν καλουμένην ῥητορικήν. Τη 
ἐμιοῖτ' οαρδοίέν οὔ συνήγοροι {16 ῥήτορες 
ποτ Ὀγουροῦ ἱπίο ῥχοιηΐποποο (Ηθο- 
τοῦ, Ῥοὶ, Ηΐδέ, οὔ Απο. ασθθοθ, 6. 13. 

Ῥ. 232 οἵ Ἑπρ. Ττγδηβ].) ΒΥ ὑδὸ ἔτο- 

ΠὔθποΥ οὗ βίδίθ ὑσῖδὶβ ἴῃ {Π|6 ἐἴτηθ βιο- 
οοθάϊην ἐπ Ῥοϊορομποϑίδη νγασ, Βαΐ 
δ ψαθ πὸ 1688 845. σύμβουλοι ἴο {6 
ΑΑβοθν ἐπαύ ἐπ6 ῥήτορες νοῦ ἴῃ 
τοηυϊκίἐΐοπ. Τῃ 411 αυθδεϊοηβ οὗἉ 1ορῖ8- 

ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ. χὶ 

οἵ ἔμοβα ἢὸ ὀχογοϊβοα ῥγοΐθββιοηβ οἵ ὑῃθ ρυϊποῖρ!οβ οὗ γι μῖοι 
Ἐδ6ν οοαἱὰ σῖνο πὸ ἱη ο Πσϑηῦ δοοοιηῦ. ΝΌΟΝ ΒΘτΟ 15 ἐΠ 18 οδαβθ 
οἵ οἴδεποο ὑγδοθᾶ τῆοτ οοππρούθαϊυ ὑμδπ πὶ {6 ΑΡΟΪΟΡῪ ᾿ἐβ6}} 

(ὙΠ, 121. Ρ. 183, γἤθγθ ἮΘ 04118 δ ἣν 
ἐπὶ τοῦ βήματος δυναστείαν. ἴτοτα ἐῃ9 

Τϑοθίθδῃ ννϑν, ΟΣ ΒΌΡβϑαιθηΐ ἕο Ῥουΐοὶ θα 
(Ὁ. 126,ν. 184). ΤῊΘ ἔνγο βρθοῖθε, συμ- 

βουλευτικὴ ἀπὰ δικανική, οἵ Α τί βξοι!ο᾽ 5 
ὐἷρὶο ἀν᾽ βίου οὗ ῥητορικὴ ἴπ Ηἷβ ἔγθᾶ- 
εἶδ οοστοβρομὰ νυ ἢ ὑμ18 ἀουθ]6 βοὸρθ 
οὔ ἐπ ῥήτωρ᾽Β ῥγοΐοββίου. Τὴ πο- 
λιτικοὶ 8ἃΒ. δι οἶδβ8 τηυβὺ μδνθ οιηθσσθὰ 

αὖ [6 δὴ ἐἶτηὴθ δ8 ἔθ ῥήτορες, ἴπ 
ἐΐβοι πολιτικὸθ ΤῊΘΆΠΒ ΠῸ τοῦθ ἔδδη 

“Βέαίθειηδη ̓  ἵπ 86 5086 ἴπ ΒΟ ἢ 

ἐπιῖβ ὕθστω ταῖρι μανθ Ῥθθη Δρρ θὰ ἰο 
Ῥουίοϊθβ. Βαῦ δὴ Αἰμοηΐδη οἵ Ῥ]αίο᾽ β 
ἐἶπιθ, βρθδκίηρ υὐδι τοίθσοποθ ἰο 
Αὐμθηβ, ουϊὰ ταθαι ὈΥ πολιτικοὶ ἐπδὲ 
οἶδεβ οὗ τῆϑυ ψγὸ τωδάθ ρα]. Ὀαεὶ- 

τ685 {πον ῥγοϊθαβίοῃ, --τοὺς πολιτικοὺς 
λεγομένους, ῬΙαύ. Ῥοϊτεῖο. 3905 Ο. Ουὖν 

οοποθρίϊοπ οἵ ἐμ πολιτικοὶ νν1}} Ὁ 
Ῥεβῦ οοτηρ!οίθα ὈΥ σοιπραυίησ {μοι 
ἰ ἢ (6 ῥήτορεΘ. Τῦονσι ἐο Ῥουίοϊθβ᾽ 
τωθ ἔθοτθ σγουϊὰ Ὀ6 πὸ αἰβεϊποίίομι. 
Ἠφ υπΙιίοᾶ Ῥοΐμ οἰαγϑούθσβ { (89 

δτοαῦ τῆθῃ Ὀοΐογθ τη. Βαῦ αἴϑον- 
ταυὰβ ἐμη6 ἀθθαύθβ οὰπιθ ἰπΐο βοραγαΐθ 
Βαηᾶβ, ἀπ (ῃθ Βρθβκϑιβ ἰπ ἐδ Α5- 
ΒΘΙΠΌΙΥ ὙὙΘΙῸ [ὋΣ ὑΠ6 τηοβὺ ρᾶγῦ πὸ 

ἸοΩΡΟΥ ὍΠ6 στϑαῦ ΘΟΙΩ Δ 65 ἴῃ ἐμ 
βεϊὰ αὐὰ ἔδθ Ὀθᾶσουβ οὗ ἐδ Ηἰσμιοϑϑὺ 

οἴἶοοθθ. Ὑπὸ ἔδοῦ δὰ 09 γθΆβουβ ἃ. 
βἰαίθα Ὀγ Ασἰβέοιϊο (Ρο]. Υ. ν. 7), νῦν 

δὲ τῇς ῥητορικῆς ηὐξημένης οἱ δυνάμενοι 
λέγειν δημαγωγοῦσι μὲν δι᾽ ἀπειρίαν δὲ 
τῶν πολεμικῶν οὐκ ἐπιτίθενται. Αὐ {Π6 

βϑῖηθ ὑἶτηθ, ἱπαβυιθο ἢ 88. ΘΟΌΠΒΘΙ 88 
Ὑ6}1 δ8 δοίϊοῃπ ψδὰ8 προάϑθὰ ἴον {δ 
οοπᾶποὺ οὗ {80 5Βἰαΐθ, ἔβοβθθ γγῆο ὉῚῸ 
οηρασοὰ ἰπ ὑπ αἰδογθηῦ Ῥγαπομοβ. οὗ 

ἐμπὶβ οομηοη ὙῸΡΚ ὑγοσο ποῦ Ἀ080- 
Ἰα εν οοπέγα ἰβεϊησυϊδηθα; οἵ, Ῥίαίο, 

Θυῦρ. 5:0 Α, Ῥμάν, 258 Β, δηὰ ἐδ 

σθηογαὶ ὕδυτηθ ἱπ ἴοι. ἐπ ῥήτορες 
διὸ ἀοβουοι---θ, σ. ὈῪ Τιγπῖαβ (χν , 
16, Ρ. 150) 88 οἱ τὰ τῆς πόλεως πράτ- 

τόντέεδ. 



χὶὶ ἹΝΤΕΟΒΌΟΤΙΟΝ. 

(211 Ο-2ῷ Ο). ΤΠ|]αβένα !ομβ ΟΟΟῸΣ 4180 ρα πη ]ν οἰβουνμογο. 
6 566 ἔγουῃ. ἔπ Ιοὴ (533 Ε) μονν ροθῖβ σγοσθ Ὀγουρὺ ἀΠΩΟΥ 
ἐπιὶβ ΘΘΏΒΌΤΟ [Ὁ ραγδαϊηρ' ἱπβριταῦοη 85 Π6 βαθβυιθαῦο [ῸΣ 
τρᾷθου. Το τηθίουϊοίδη8 ὅ ἀραΐῃ 85 ἴῃ {πΠ6 ΟΥΡΊΔ5 ὑγο τ 66η- 
βυτοὰ (ὋΣ Ῥγοάυοίηρ Ῥϑυβαδβδίου ποῦ Κηον]θᾶρο, ΥὙοῦ 
ΒἰσΟΠΡῸΓ δηᾶ γοῦ τηοτο ἱποοδβαηῦ νγὰβ ὑπ ἀθπαποίβείοη. οὗ 6 
ΤῊ ΒΟ ΒΙ ΘγΟΌΒΠ655 δ πᾶ ΡΡΘΒΕ Προ ΒΗΘ 88 οὔ ἀπάογίαϊκῖπρ; ΡοἸ  ἶο5 
ἀπὸ ταὐτομάτου (Χο. Μομι. ΤΥ. 1]. 3), ΟΥ νου Κπουν]θᾶρθ. 

οὔ ρυϊποῖρ!θβ (ΑἸοῖΡ. 1. 114 Ο)ὴ. Βαὺ Απγάιμβ νγᾶβ δούυδίθα, οΥ̓ῸΣ 

Πα ἀθονο βυθοῖς ἃ οἰαβθ- δ  ηρ', ΟΥ̓ ῬΘΙΒΟΠᾺΙ δηϊπηοβιῦγ, ΟΠ6 
στουπᾷ οἵ {Π18 8 Ὀθθὴ βαϊὰ ἴο ἴᾶνθ Ὀθθη 18 “' ὩΠΊΟΥ ΡΥ ὔτ5 
ΑἸοϊ ας ὃ: βο Τπιζᾶο απᾶ ὙΥρροῦβ, Ῥ]αῦο ξατέμον (Μομο 94 
ἘΠ πλϑῖκοβ μἴτὰ ἐμγθαΐύθη ϑοογαῦθβ υγι ἢ τ Ἰβο μι ᾿π ον] ἀθυτηθηῦ 
ἀπ τηοτεϊβοιύίοι αὐ Βοΐμῃρ' (ο], ἱπ οἤδοί, ἐμαΐ ἴῃ ἐθαβομίπρ' 4 μἷβ 
505 86 ἌΤΙ Υ Ὀαβίημθθθ μ6 μδα ἄοπο πούῃϊπρ' ὑονγατβ ΠῚ5 τθα] 
οἀπορίύϊοθ. ΤΉ Θ56 Ῥϑύβοπδὶ πηοῦϊνθβ, ΠΟυΤΘΥΘΣ, τοπγαϊπϑα ἴῃ ἐπ 

Ῥδοκερτοιπᾶ; δηὰ 80 δραῖῃ, 1 6 οπίοσυξαϊπρα γοῦ Ὡποῦμον 
ϑταάρο ἀραϊηϑὺ βοογαΐοθθ 885. {86 ὕθδομοσ οἵ Οὐδ, ἐμ ἀνονγαὶ 
οἵ 10 νγὰβ Ἱποουῃρδίιθ]θ υιῦῃ ὑμ6 Αοὺ οἵ Ατηποδένυ. ΤΒθγθίοσο 
Β τηδᾶθ {Ππ|0 αδὐίδοῖς Ὁπάου θοὸν οὗἉ ἀθίδπαϊηρ' ἔῃ ἀθιηοογδου. 
ΤῊ ἐπιείκεια οὗἨ {ῃ6 τοβίογθαᾷ ρϑορὶθ ἀϊ4 ποῦ Ἰαβὺ Ἰοπρ' (Ῥἰ δέ. 
Ἐρίβύ. Ν]. 225 Β), δῃᾷ νγᾶβ παύαγα! γ βυοοοραρα Ὀγ ἃ βοπβι ϊνθ 
δη ἰαπαύϊοα! Ζ6 8] ἴον ὑποὶγ τουϊνθᾶ ροραΐϊαν ᾿ηβεϊ θα οπ5. 

3. ΝΌΜΒΕΒ ΟΕ ΤῊΒ Ό 6 Ε5. 

ΤΊΟ βίδίοτηθηύ οἵ ὙΥΊρροῦβ (ϑοϊσγαίθβ Ρ. 132. ποθ), ἀπὰ οἵ 
Μαϊμία (ΜΠ1506]]. ῬΆ1]Ο]. νο].1.}.2.52. ποΐθ 35), ῃδὺ {π πατη θ. ̓ 
οὔ {86 Ἰυάροβ οὔ ϑοογαΐθβ᾽ ὑγῖδ] γα 5.56 ΟΥ 5.57, Βαθ θθ6ὴ τὸ- 
Ροαίρα υυμουῦ φαρβύϊοπι ονοπ ὈὉγῪ Μι. ατοίο (Ηἰβι. αν. νοὶ. ΨΊΠΙ. 
Ρ. 654, ομαρ. 68). Τῷ 18, Βουσυοσ, δ8 Ὅν, το ὃ τϑηηδυῖτβ (1π 
μῖβ ποθ ὁπ. Αρο]. 46 Α)), πῃθυ οὶ Υ ἃπ ἀϑβασωρύϊοη ἔτοσῃ ἐπ [156 
το ἴπρ' τρεῖς π΄ ὑπ15 Ῥαββαᾶρθ, ἔβκοπ ἴῃ σοπποούϊοη υυἱτῃ ἐπ 

3 ΤῊΘ ϑημηϊον οὗ ἐπ τηθίουϊοίδηβ 
οχίοπᾶρα ἐἰβοὶ αἴοσ ϑοογαίθβ᾽ ἄθαιἢ 
ἴο ἔπ βοογαιβίθ (υζδο ἀθ Ἡῖρ, ϑόον, 
ϑιοοξ. ΤΙ, 8 4). 

5 ΤῊΘ 5ίοσυ οὗ ἐμὶβ ““διοσ ΑἸοί- 
δἱαδδ " τοβίβ ὁπ ἐδ ἐδβεϊιηοην οἵ Ρ]ὰ- 
ἰδσοῖ ἀπά οὐ βαΐγτιβ ἀραὰ Αὐμθηεθύμι, 
Βαΐξ ἰβ ἀπ κοὶν ἴῃ 86}, πὰ Ὀϑοδιβο 
ΡΙαῦο δηὰ ἈΧθθορθοι ἈΥῸ ἩΥΠΟΙῚῪ βἰϊθης 

δθουὺ ἰδ. ---Ζοι]ον 11. Ρ. 141 ποίο. 

“ Οὗ Χϑη. ΑΡρο]. ὅοο. 29. ἴάνυτος 
ἀπέκτονέ με ὅτι αὐτὸν τῶν μεγίστων 
ὑπὸ τῆς πόλεως ἀξιούμενον οὐκ ἔφην 
χρῆναι τὸν υἱὸν περὶ βύρσας παιδεύειν. 

5 ῬΙαίομ᾽ Β Αὐβσονϑηϊέθ ΒΘ τ δέοι. 
οὐ στὸ νοὴ Ομ βεϊδη Ὅσοι ἀπᾷ δ αἱϊαΒ 
ΤῬΟΘΌΒΟΙΪΘ.--- ΘυΡπον, ᾿ϑόδ. 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. χα 

βέβέοτηοπέ οἵ Πιορθποβ. Τμαογέμιβ (11. ν. 40), κατεδικάσθη διακο- 
σίαις ὀγδοήκοντα μιᾷ πλείοσι ψήφοις τῶν ἀπολυουσῶν, ὙὮΘΠΟΘ 
ἔπ πατηθοΥΒ ἅτ βυρροβοὰ ἰο αν Ὀθθπ 281 [ὉΓ οοπάομηπδίϊοι, 
275 ἴον δοααϊξία!. 

ΤΒΘΓΟ 15 πὸ τϑᾶβοι (45 Μσ. αὐτοῦ 8110078} ἴου τηϊβίστιβέϊπρ ἐμ6 
 Ρτδοῖβο βίδίοτηθπί οἵ Τορθηθθ, ΠΟΥ ἰβ ὑπο ΔΠΥ ΤΩΟΤΪΘ ΤΘΆΒΟΙ, 
. ἢ νὸ Βανθ τοραγὰ ἕο Οτθθῖ μδθὶἐβ οἵ ὀχργθββίοπ, ἴοσ ἀοαθί 

Πς ἐδιαῦ ἐμ 281 τεργοβοπίθἃ ἔμ ἀρρτοραΐθ τπδ]οσϊέν, πο ἐδ 
ο΄ διπουηΐ ΙΖ π μοι ἰξ ὁχοθθάθα ἐμ ταϊπουϊίν. 
ς΄ δποο, δεορορεϊπρ ἐμ τοδάϊπρ' τριάκοντα μθτθ, ἐμ νι βοὶθ 
᾿ς μΌΠΡΟΙ οδηποῖ μαγὸ ὈΘΟπ 556 ΟΥ 557. Απ ἱπάοροπᾶοηῦ ἀτρτι- 
᾿ς χιρπῦ ἀραϊπεέ βιιοῖ ἃ πυμΡοῦ πουϊὰ θ6 ἐμαὺ ἴξ υθβθι Ὁ ]05. πὸ 
᾿ς οἶδιον τϑοογἀθα πυτηθοτβ οἱ ἐγίαῖβ. ΤΏοβο νον τσ ἢπᾷ, βαρ ὶ 
᾿ς 885 200 (Π πη. ἴπ ΜΙ. 223. Ρ. 585), 500 (γϑαιθηε!γ), γοο (15οον. 
᾿ς ΧΥΪΙ]. 54. Ρ. 381), τοοο (Ποτα. πὶ ΜΙᾺ. 323. . 585), 1500 (Ρ]ὰ- 
Π ἕδγοι, ὙΙξ. Ῥοσίο!β, 72), ζοοο (1 γεῖδβ, χὶϊὶ, 45. Ρ.. 133}, 2500 
Π (Ῥῖπ. ἴπ Ῥεπι. 52. Ρ. 96), ὄοοο (Απᾶοο. 1, 17. Ρ. 3), Θνδπ 1 
ΠΟ ἘΠΟΥ͂ 816 ΟἿΪΥ ἀρρτοχίπιαΐθ, τασδὶ βίαμα ἴον βοιῃθί ἰπρ' ΠΘὰΣ 
᾿ς φρϑϊερίεβ οἵ τοο. 
ο΄ Νὸν Ροϊυχ (ΥΠΠ]. 48) πιοπέϊομβ 401 ἃπᾶ 201 88 ἔπ πιπι- 
᾿ς ῬΘΙΒη ἔνο αἰβοτοπὺ οαβοβ οὗ φάσις, πᾷ Θἰβουθοτθ ΙΟΟῚ ἃπᾶ 
501. Τπὶβ αἴοτάβ ἐμ οἷυθ ἴο ἃ οοπ)θούασ οἵ τπθορ ῥτο- 

ῬΑὈΠ εν (Μοῖου ἀπὰ ϑομότηδηη, Π).6γ Αὐξίβομθ Ῥυόοθββ, Ρ. 140), 

᾿ς ἐδιδΐ {18 νγᾶβ ἃ ρτονϊβίομπι ποῦ θχοθρ μηδ! Ὀὰΐ ὈΠΙΌΓΤΩΪΥ ἴῸγ 
᾿ς δὴ οὐᾶ πυροὶ οἵ ᾿πᾶροβ, {{τπιβέγαύθα βοτηθέϊσηθβ, τὲ τνουἹὰ 
ν΄ δΡΡΘᾶγ, ὈῪ ἐμ ἀοίδαϊἑ οἵ ἱπάϊνίάυλ]8 αὐ ἐμ Ἰαβὺ τηοτηθηξ), Ὀαΐ 
Π Ειαξ ἔμ οοϊηππον τᾶν οὔ ἱπάϊδαίίπρ ἐμ πα θου τνᾶβ, [ὉΣ 
᾿ς Ῥχον γ᾽ 8 βαῖο, ἴο πηθπύϊοπ ἐμ6 νυ]. οοπβεϊασπέ, οταϊ ἐϊπρ’ 

ἔπ ἵπνασῖδθϊο τ. Απᾶ Ηοβῖον (Αἴμοη. Ονοἰβνυοτίβββαμρ,. 
Ῥ. 55) οἴθποῦθβ (818 ΒΥ ἃ ραβεαρθ ἔτοτη {Πρ12π᾿8" Οὐτωτηθπίατυ 

οἢ Τθοιποβέμομποβ᾽ οσαϊίου ἀραϊπβδὺ ΤΊποογαΐεβ : διὰ τοῦτο δὲ ὁ εἷς 
προσετίθετο ἀεὶ τοῖς δικασταῖς ἵνα μὴ ἴσαι γένοιντο αἱ ψῆφοι. 
Τὰ ἃ Ηοϊϊαβέϊς οουγί αἰνγδγβ οοπεϊβίθα οἵ βοζὴθ τυ] εῖρ 6 οἵ 
ΙΟοΟ,-ἘῚ. 

᾿Αρφοοτάϊηρῆγ, ᾿ἶτνο ἰαῖκο {μ6 ἐοΐδ] πυταρον οἵ βοογαύθβ᾽ ἡπᾶροβ 

5 {ΠρίδπβΒ ποίθ ἰβ οὰυὰ ἔμ ὑυσογὰβ ροῦντες ἀριθμὸν χιλίων καὶ ἑνός. διὰ 
᾿ δικαστηρίοιν δυοῖν εἰς ἕνα καὶ χιλίους τοῦτο δὲ ὃ εἷς προσετίθετο ἀεὶ τοῖς 

ἐψηφισμένων (Τρ πε. ο. ΤίηοοΣ. 9. ΡΚ. δικασταῖς ἵνα μὴ ἴσων γενομένων τῶν 
᾿ς 02) ἀπὰ πέαπιβ )β ἤοϊονε: ἐν τοῖς ψήφων ἐξ ἴσης ἀπέλθοιεν οἱ δικαζόμενοι 
. μεγάλοις καὶ ἐσπουδασμένοις πράγμασι ἀλλ᾽ ἐκεῖνος δόξῃ νικᾷν ᾧ ἂν ὁ εἷς 
᾿ συνήγοντο ἐκ δύο δικαστηρίων πλη- προσετέθη. 



χὶν ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ, 

ἃ5 501 (ἡ Βΐοῖι 18 αἰδο ΗθβῬου 5 Θοποϊ αβὶοη), ἃηα ὅπ παστοῦ οὗ 
{πόδ ον. οομᾷοιηπαίίοι ἃ8 281, γγὸ ἴᾶνθ 220 ἴον 8 δοαυϊξα!. 
ΤΉΘη 31 ΘΧΔΟΥΪΥ, ΟΥ 30 ἴῃ τουπᾶ ΠΌΤΏΡΟΙΒ, ομδηρίηρ 514685, 
νου παν οὐδοίθα μἷθ δοαυϊψία!. Οὐοι, ποῦ Ὁ]Π]οννῖπρ' ον {6 

οὐάᾷ 1, τϑοκομβ 210 [ῸΥ δοαυϊίίαὶ. 

4. ἘΘᾺΜ ΟΕ ἸΝΡΙΟΥΜΕΝΤ. 

ΡΙαί. Αροὶ. 24 Β. Σωκράτης ἀδικεῖ τούς τε νέους διαφθείρων 
καὶ θεοὺς οὺς ἡ πόλις νομίζει οὐ νομίζων ἕτερα δὲ δαιμόνια καινά. 

Ῥίορ. Τμαοτέ, 11. 40. ἡ ἀντωμοσία τῆς δίκης εἶχε τοῦτον τὸν 
τρόπον" ἀνάκειται γὰρ ἔτι καὶ νῦν, φησὶ Φαβωρῖνος ἴ, ἐν τῷ Μη- 

τρώῳ' Τάδε ἐγράψατο καὶ ἀντωμόσατο Μέλητος Μελήτου Πιτθεὺς 
Σωκράτει Σωφρονίσκου ᾿Αλωπεκῆθεν' ᾿Αδικεῖ Σωκράτης οὖς μὲν ἣ 
πόλις νομίζει θεοὺς οὐ νομίζων, ἕτερα δὲ καινὰ δαιμόνια εἰσηγού- 
μενος" ἀδικεῖ δὲ καὶ τοὺς νέους διαφθείρων. τίμημα θάνατος. 

5. ῬΒΟΟΕΡΌΒΕ ΑἹ ΤῊΣ ΤΉΙΑΙ. ΟΕΡΕΒ ΟΕ ΤῊΒ ῬΙΒΑΡΙΝΟΒ. 

τοι Ζ βομῖποβ (11. 197. Ρ. 82) νγθ ἰθαστπ ὑπαῦ ἴπ ἃ γραφὴ 
παρανόμων ἰδ ἐϊπι8 αϑβδὶρηρᾶ ἴον ἐμ ἐτῖα] τγὰβ αἰν! ἀθᾷ ἱπίο 
ἴδτθο οαυδὶ Ἰοηρίμβ : ἐγχεῖται τὸ μὲν πρῶτον ὕδωρ τῷ κατηγόρῳ 

γξο τες τὸ δὲ δεύτερον ὕδωρ τῷ τὴν γραφὴν φεύγοντι καὶ τοῖς εἰς 
αὐτὸ τὸ πρᾶγμα λέγουσι (Ἰ. 6. τοῖς συνηγόροις, πιοῦ {π6 τυϊδηθββοβ 
ὙΒοβ6. ΘΧδυ πδ 0 τὰ οχύτα ἰο ὑπ6 ἐϊπηθ ἃ]ουγθᾶ ἴον ἐπ 
ῬΙοδάϊηρβ: οἵ, Τγβ. χχπ!, 4, 8. Ῥρ. τ66, τό, καί μοι ἐπίλαβε τὸ 
ὕδωρ) .... τὸ τρίτον ὕδωρ ἐγχεῖται τῇ τιμήσει καὶ τῷ μεγέθει τῆς 
ὀργῆς τῆς ὑμετέρας (1. 6. ἴον ὑπὸ Ῥχοβθοιίου ἕο βρθᾶξκ ἀφαΐῃ οα 
ἐπ διηουηῦ οὗ ρομπαϊέυ, δῃᾷ Ὅμ6 ἀοίοπάδηῦ ἰο τϑρὶυ, δπᾶ ὅπ 

Ἰαᾶρο5 ἴο νοΐϑ). 
ΤῊ βοοοῃᾷ οἵ ἔπθβ6 Ἰθηρίῃβ ἔποπα σου] θ6 οοσαρὶθα Ὀγ {Π6 

ἀοΐδποο οὗ ἐμ δοοιιβοᾶ ὡπα ἰβ συνήγοροι, τορΓοβοπίθα Ὀγ ἐμ 
τοδῖπ ρατὺ οἵ {π6 ΑΡοϊορυ, ἷ. 6. 88 [ἌΓ ἃ5. 35 Ε. Τμὸ Χοηο- 
ῬΒοπίθαμ ΑΡΟΪΟΡῪ βαγβ (22) ὑμαῦ βρθϑοῖθβ ὑγθτθ τηδθ ὑπό τε 
αὐτοῦ καὶ τῶν συναγορευόντων φίλων αὐτῷ, Ὀαῦ ἔμ Ῥ]αίοηϊο 
τη ΠΟ ΠΥ σου μανο τ ὑμῖηκ οἵ βοογαύοβ ἀθίπαϊηρ' ΠἰτηβοΙ 
ΔΙΟΠ6. 
ΤΉ ΘΝ τγου]Ἱὰ [Ό]]ονν ὑπ ἐακῖπρ' οὗ ὑπ νοΐοβ οὗ δ Ἰπᾶρ8, 

ἀπ {Π6 Δηπουποοιηθηῦ οὗ {πΠ6 τοβαϊέ, ὈῪ μοὶ Π6 ΟΠΔΥΡῸ 15 
ἀροϊατοᾶ ῥτόνθῃ. 
Το ὑπιγὰ Ἰθηρίῃ ὑπθη Ὀορῖπβ υυτἢ 0Π6 βθοοπα ΒΡΘΘΟ οἵ ἔῃ 

Ἶ ΠΕδλνοσγίπυβ στοῖθ ἃ γουκ οὰ βοογαΐθβ ἴπι ἐμ6 ἐἴτηθ οὗ ἔμ Ἐτωροσον Ἠδάσίδη. 

νδδὸν οὐ ον δ... ων μων, 



ἘΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ. ΧΥ 

Ῥτοβοουξου ἴῃ δάνοοδου οὔ ἔμ ροπαὶὲν μὸ μαὰ παιηθὰ ; δὰ ἐπ 
τοτηδίπᾶον οὗ 1 ττουϊὰ Ὀ6 οοουρίοα ὈΥ ϑοογαίοβ᾽ ἀντιτίμησις, 
ΥΒοτο ἐμ ΑΡΟΪορῪ ἀραΐῃ ἰδκοβ ἂρ ἐδ ἐμγοδὰ (35 Ε-- 48 (). 

ὁ νγδβ ρϑπ ἕο ἔῃ Ῥγοβθουξου ἰο 85}. ΠΟΥ ἴῸγ ἃ Πρ θυ ρομδ] ἐν 
ἔδιαπ ἐμπαῦ τυμῖοι μ6 μα παιπθᾶ ἱπ ἔπ ἱπαϊοίτηθηῦ. Τὺ νγὰβ ἴῃ 
ἔδο ἀοίδηἀκδηβ 5ρθθοῖ οὰ ἐδ ἀντιτίμησις ὑμαὺ Β6 Ῥτουρπί ἴοτ- 
πγατὰ Πβ τῖίο ἀπὰ Ομ] άτθη δὰ ταἰβουοογ ἴδ πη}. 

Τμοι σου]ὰ ΘΠ ον ἐπ νοξίπρ" οἵ (Π6 Ἰυάσεβ ἀροὸπ ἐμ διπουπὲ 

Οροτο ἔ6 δ ἐσὶδὶ τνου]ὰ οπᾶ, δηα ἐπ οοπἀοιηηθᾶ ρϑύβοῃ 
πουὰ δ ᾿Ἰοὰ διγδὺ ὈΥ ἐμ οὔήοοτβ οἵ ἐμ Ἐονυθα (οἷ, Αροὶ.. 
30 Ε). ΤῊΐβ ἰβ ἐπι τιοτηθηΐ, μουγθνθσ, ἐο τυ ποῖ ἐμ οοποϊ υἀϊπρ' 
Ῥοτέϊοι οἵ ἔμ Αροϊορυ (τοι 48 ΟἹ) θοίοῃρβ. ὙΥΒοίμοσ οὐ ποῦς 
ἔμπο ἱπάυϊσοποο οἵ βιο ἢ ἃ οοποϊ πάϊηο' Δα ἄτοββ υγαβ ἰδίου! αν 
οοπορᾶρα ἴο ϑοοταΐοβ, ἔπθτθ τηπβδὲ πᾶν οχἰβέθα βυϑῆηοϊοπέ ῥτὸ- 
οοἀοπὸ ἴον 16 ἰο σῖνο νουιβι τη τὐπιθ ἕο ὑπ αβοσρέϊοι οὗ ἰΐ ἴο 

Βῖπι. Ὑπὸ Χοπορβοηέθαπ ΑΡΟΪορῪ (24) Ἀρτθεβ ΠθτῸ. 
᾿ς πιὸ ταϊβοᾶ ρ᾽αξίοστη, οδ]]οὰ βῆμα, βογτνθὰ [Ὁ δοοῦβοσ δπὰ 
φοορυβοᾶ ἰπ ἔπ 85 ὙΧ6}} 85 [Ὁ ὑποὶν τυϊξμθββθθ, τ μβθποθ {Π6 
ΡΆγαβο ἐγὼ παραχωρῶ, ΑΡο]. 34. Α, ἀπᾶ κ᾽ τ] τὴν Απάᾶος. ἱ. 26. 
Ρ. 4, καὶ σιωπῶ καὶ παραχωρῶ τὰ τις ἀναβαίνειν βούλεται, ἀπ 

 ἴβοι. 11. τό 5. Ρ. 77, παραχωρῶ σοι τοῦ βήματος ἕως ἂν εἴπῃς. 

 ὅ, ῬΒΟΟΘΈΡΟΒΕ ΑΤ ΤῊῈ ΤΈΙΑΙ. ΘΡΕΒΟΗῈΒ ΟἹ ΤῊΒ ΔΟΟύΒΕΒΒ. 

ο΄ Ἧεο ἔμπα ἐμιδὲ βρϑϑοῖοβ τγϑῦθ τηδᾶθ ὈῪ 81} ἐμ ἔῆτθο. Οοτα- 
ΟΕ, ἴου Μοεϊοίῃβ ΑΡο]. 34 Α, δπὰ ἔου ἐμ οὔμον ὅνγο Αροὶ. 46 Β, 
ἀνέβη ΓΑνυτος καὶ Λύκων. Τῷ 15 ᾿πηρ]]οὰ Βονγονον ὑπαῦ Μοϊθίτιβ 

Ἕ σροζο Βγβί. 
ο΄ ΘΙ (ΥΠΙ. 647. 6. 68) οοπ]θοΐατοβ ἐμαὺ ἔμον τηδᾶθ ἃ ρδγ- 
᾿ς διξοπ οἵ ἐμοῖν ἐορίοβ, “ Μοεϊοίαβ ὑπάοτνίακίπρ' ὑἐμαῦ τυ μΐ ἢ τὸ- 
ο΄ [απ οᾶ ἕο τοϊσἴομ, τ 116 Απγέυβ ἀπ Τγοοπ του] ἄγ} }}] οα ἐμ 

 ῬΟΙΠῖο4] στουπάβ οἵ αἰίδοκ." Μοτϑ δοουγαδίοϊυ, Μαϊθίιβ᾽ Ραβι- 
Π665 ψουϊὰ 6 ἕο βαρροτέ (6 ἱπάϊοίτηθπῦ Ῥγορθυ, ὑγἈ1]6 {16 
ΡΟ Τδῖοδὶ οἰατροβ ἀπὰ ἱπβιπυδέϊομβ υγου]ὰ "6 ἀννοὶ οα ὈῪ Απγέιβ 
8.8 ΟΑΥτΥϊηρ τ ἢ Ηΐτ ἠθικὴ πίστις ἴῃ {Π18 ἑορῖο, ἀῃᾷ ὈγῪ Τγοοι 
88 ἔλτηΠ δν τυ τ 1 ἴῃ Ηἰθ σαρδοὶυ οἵ ῥήτωρ. ΤῊΘ οἿ]ν οἰξαέϊοι 
ἦπ ῬίαΐοΒ ΑΡοΪορῪ μοι ἰβ τϑίθγα Ὀ]θ ἕο οὴ6 φροῦδον σαῖμον 

ς΄ ἔδιαῃ ἀποίδου 18 {π6 βαγίηρ δβουτὶ θεὰ ἰο Αηγίῃβ (29 Ο), εἰ δια- 
ο΄ φεύξεται Σωκράτης, ἤδη ἂν ὑμῶν οἱ υἱεῖς ἐπιτηδεύοντες ἃ Σωκράτης 
: διδάσκει πάντες παντάπασι διαφθαρήσονται" ἣ οὖν τὴν ἀρχὴν οὐκ 

ὩΥΝ 



ΧΥῚ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ, 

ἔδει Σωκράτη δεῦρο εἰσελθεῖν ἢ ἐπειδὴ εἰσῆλθεν ὑκ; οἷόν τέ ἐστι 
τὸ μὴ ἀποκτεῖναι. 

ΤῊ οὔμιου οἰ 05 ἃγ6 ῬΌΠΘΙΆΙ ; 6. Ρ'. 17 Δ, χρὴ ὑμᾶς εὐλα- 
βεῖσθαι μὴ ὑπὸ Σωκράτους ἐξαπατηθῆτε ὡς δεινοῦ ὄντος λέγειν, 
πα 43 Β, καὶ τούτων ἐγὼ εἴτε τις χρηστὸς γίγνεται εἴτε μὴ οὐκ 
ἂν δικαίως τὴν αἰτίαν ὑπέχοιμι----ι Δ] αδτοῦ ὕο ἐΠ6 Δ]]ορρᾶ ἀοίο- 
γἱογαύϊοι ὈῪ τη οἵ Οὐύϊα5. ἀπα ΑἸοϊθιδᾶθβ, τυ ο ἢ} τγὰβ τη 
ΤῊ ΌῈ0}} οὗ ὈΥ {Π6 Ῥγοβθουύίοι δοοουάϊηρ' ὕο ΧοπΠοΡΠοΙ. 

Τη {πὸ Μοιμουαθη]α οὐ ΧΘηόρμοι ΠΠἸκοννῖβθ {86 οἰξα οι ἃ γ0 
811 Ὁβουιθοὰ ἴῃ ΘΌΠΟΙΆΙ ὑθυτὴβ ἔο ὁ κατήγορος. Μομη. 1. 1. 9, 
᾿Αλλὰ νὴ Δία, ὃ κατήγορος ἔφη, ὑπερορᾷν ἐποίει τῶν καθεστώτων 

νόμων τοὺς συνόντας, λέγων ὡς μωρὸν εἴη τοὺς μὲν τῆς πόλεως 
ἄρχοντας ἀπὸ κυάμου καθιστάναι. ...... τοὺς δὲ τοιούτους λόγους 
ἐπαίρειν ἔφη τοὺς νέους καταφρονεῖν τῆς καθεστώσης πολιτείας 
καὶ ποιεῖν βιαίους. 10. 12, Σωκράτει ὁμιλητὰ γενομένω Κριτίας 
τε καὶ ᾿Αλκιβιάδης πλεῖστα κακὰ τὴν πόλιν ἐποιησάτην. ΤΌ. 409, 
Σωκράτης..... τοὺς πατέρας προπηλακίζειν ἐδίδασκε πείθων μὲν 
τοὺς συνόντας αὐτῷ σοφωτέρους ποιεῖν τῶν πατέρων, φάσκων δὲ 
κατὰ νόμον ἐξεῖναι παρανοίας ἑλόντα καὶ τὸν πατέρα δῆσαι, τεκμη- 

ρίῳ τούτῳ χρώμενος ὡς τὸν ἀμαθέστερον ὑπὸ τοῦ σοφωτέρου νόμι- 
μον εἴη δεδέσθαι. 10. 51, καὶ τοὺς ἄλλους συγγενεῖς ἐποίει ἐν 
ἀτιμίᾳ εἶναι παρὰ τοῖς αὐτῷ συνοῦσι, λέγων ὡς οὔτε τοὺς κάμνον- 

τας οὔτε τοὺς δικαζομένους οἱ συγγενεῖς ὠφελοῦσιν ἀλλὰ τοὺς μὲν 
οἱ ἰατροὶ τοὺς δὲ οἱ συνδικεῖν ἐπιστάμενοι. ἔφη δὲ καὶ περὶ τῶν 
φίλων αὐτὸν λέγειν, ὡς οὐδὲν ὄφελος εὔνους εἶναι εἰ μὴ καὶ ὠφε- 

λεῖν δυνήσονται᾽ μόνους δὲ φάσκειν αὐτὸν ἀξίους εἶναι τιμῆς τοὺς 
εἰδότας τὰ δέοντα καὶ ἑρμηνεῦσαι δυναμένους. ἀναπείθοντα οὖν τοὺς 

νέους αὐτὸν ὡς αὐτὸς εἴη σοφώτατός τε καὶ ἄλλους ἱκανώτατος 
ποιῆσαι σοφούς, οὕτω διατιθέναι τοὺς αὐτῷ συνόντας ὥσέε μηδα- 
μοῦ παρ᾽ αὐτοῖς τοὺς ἄλλους εἶναι πρὸς αὐτόν. 10. 56, ἔφη δ᾽ 
αὐτὸν ὁ κατήγορος καὶ τῶν ἐνδοξοτάτων ποιητῶν ἐκλεγόμενον τὰ 
πονηρότατα καὶ τούτοις μαρτυρίοις χρώμενον διδάσκειν τοὺς συνόν- 
τας κακούργους τε εἶναι καὶ τυραννικούς, ἩΗσιόδου μὲν τὸ 

Ἔργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδος ἀεργείη δέ τ᾽ ὄνειδος" 

τοῦτο δὴ λέγειν αὐτὸν ὡς ὁ ποιητὴς κελεύοι μηδενὸς ἔργου μήτε 
ἀδίκου μήτε αἰσχροῦ ἀπέχεσθαι ἀλλὰ καὶ ταῦτα ποιεῖν ἐπὶ τῷ 

κέρδει. .... τὸ δὲ Ομήρου ἔφη ὁ κατήγορος πολλάκις αὐτὸν λέγειν 
ὅτι ᾽Οδυσσεὺς 

Ὅντινα μὲν βασιλῆα κ. τ. λ. 

ΜΑΣ ΩΝ μιὰ δ νον νι ἃ . ρίας. «ἡ - τὰ... 

ΠΤ ΠΥ ὙΠΟ ον ΣΡ σρΨ ν ΤΉ ΨΤΝ 



το τον ὑμάροω (οἱ 

3. 7. Ρ. 29. ὙΠΟΥ υδεὰᾶ ἐδ6 ἴη- 
γι οἵ κατάβα" Ατἰείορῃ. Υ εξ. 

ΤῈ βϑεπιβ ἕο αν θθθ ἃ ΘΟΤΏΤΩΟΝ 
56 ποῦ ΟΠΪΥ οὗ ροϊΓἴοα] θαξ ονθη 

οἷα] δαβειη Ὁ} 165 ἕο Θχργθββ ἐμοὶ 

- ΣΡ ΡΡΣΟΣ 
οι. τῶν δὲ πλειόνων ὧς πονηρὸς καὶ 

Τὴ νογὰ οσοῦγβ π᾿ δὴ 

ἰι) 

Ὁ ΙΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ. 
α δὴ αὐτὸν ἐξηγεῖσθαι ὡς ὁ ποιητὴς ἐπαινοίη παίεσθαι τοὺς 

ΧΥΪ 

ἡ ' ἤ. ῬΒΟΟΈΡΟΒΕ ΑΤ ΤῊΗῈ ΤΈΙΑΙ., ϑΘΟΟΠΑΤΈΘ᾽ ΞΡΒΕΟΗ. 

(1.) ΤΊῆιο ἀοίοποο. 

5 ΒΡΟΔ ΚΒ ἴῃ ῬΓΘΒΘΏΟΟ οὗ ἃ ἰαγρο δυιάϊθηοο οὗ Αἰ μθηΐδηβ 
Αροὶ. 24 Ἐς τ ἤοτο ἢ6 βρϑᾶκβ οὗ 

Ε΄": ὲ ἴῃ ροϊηξοα αἰδεϊποξίοη ἔγομι οἱ δικασταί), θαδ ΒΘ 

18 86 6; Ῥτοίδββθα! Υ εἷβ Ἰυᾶροβ δἱοπθῦ (οἵ. Αροϊ. 17 Ὁ, εἰς 
Ἡὐραρῖθῳ 18 Α, δικαστοῦ μὲν γὰρ αὕτη ἀρετή). Τώύ ἰ5 ἐποτο- 

ἔμοβο αἴοπθ ὑγῇο ατὸ ἀρεϊρυιαίθᾷ ὃν {πὸ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι 
᾿ ορθηΐῃρ᾽ πᾶ ἐπτουρπουῦ : ϑδέρθιπματέ οὔρβοσνοβ ἐμαῦ ἐπ 
δου ΠΟ, τορι ῥανρεῤεαβηβονϑευσείηονενρθεισε οηρ 

ἀπέδνυουταθὶθ βθηδ6 ἴπ Ρ͵δέο, Ῥσοΐδρ. 

310 Ό,, καταγελῶσι καὶ θορυβοῦσι, Ατι- 

ἀοοϊάοβ 1. 15. Ρ. 21, Τυγεῖλβ χὶϊ. 73. Ρ. 
126, ἐθορυβεῖτε ὧς οὐ ποιήσοντες ταῦτα, 

Ἴ4. Ῥ. 127, εἶπεν ὅτι οὐ μέλοι αὐτῷ τοῦ 
ὑμετέρου θορύβου. Τὶ ντᾶβ απτοβέγαϊποα 
ἴῃ ἰξβ πδίατθ: οὗ, ΖΞ βοῖ. ἱ, 83. Ρ. 11, 
μετὰ γέλωτος θόρυβος, τό4. Ρ. 23, πολ- 

λὴ κραυγὴ παρὰ τῶν δικαστῶν αὐτῷ 
ἀπαντήσεται, ἰἰϊ. 122. Ὁ. 70, κραυγὴ πολ- 
λὴ καὶ θόρυβος, Ἰβοοτ. χν. 272, θορύβου 
καὶ βοῆς ἅπαν ἐμπλήσητε τὸ δικαστή- 

ριον. Οπἱ ἐδ οἴμοσς μπᾶ ἱξ ὀχργθββοᾶ 
δρρίδυβθ ἀπθαυϊ ΟΠ : οὗ. Ἰβοοῦ. χίϊ. 

264. Ρν. 288, οὐκ ἐθορύβησαν ὃ ποιεῖν 
εἰώθασιν ἐπὶ τοῖς χαριέντως διειλεγμέ- 
γοις ἀλλ᾽ ἀνεβόησαν ὡς ὑπερβαλλόντως 

εἰρηκότοα. ΤῊ θόρυβος ν᾿ Ποῖ βοσταΐοθβ 

ἄἀορτθοδίοβ νγὰβ οὗ ἐμ ὑπϑινουγαθ]θ 
κἰπὰ. Τπμΐβ ἰβ ἱπιρ θὰ ὈΥῪ δῖ8. ἀγρίης 
ἐδιδὲ ἱὲ ἰβ ποὲ μὲβ ἔβδυϊε 1 ἐμὸ ἐσγυΐ ἴβ 
πραϊδέβθ!θ. Θόρυβος νου ]ὰ ἐμ Βθθμ 
ἴἰο ὕ6 οομβηθᾷ ἐο ἐδο δικασταί, ποῦ 

- οϊποὰ ἐπ ὈῪ ἔδιο ἀκροαταί. ΤῊ νγοσὰ 
͵ἰβ δρρ!ἰοὰ ἕο Μοεϊοίυβ ἱπ Αροὶ. 27 Β 
ταδτοὶν ἴπ (ἢ βθπ8θ οὗ ἰηξοττορεϊηρ 

ΒΥ πιρκίησ ἱγτοϊουδηξ τοπιδτκβ ἱπδέθδα 

οὗ δαβυγουίης. 

ο 



χνὶὶ ΤΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ. ἜΝ, 

προσεστηκότας πρὸς τῷ δικαστηρίῳ πολλοὺς δὲ τῶν πρεσβυτέρων ᾿ 

οὐκ ὀλίγους δὲ ἐκ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος συνειλεγμένους εἰς τὴν 

ἀκρόασιν, ἴ!. 5. Ῥ- 28, ἣ τῶν ἔξωθεν περιεστηκότων (σχεδὸν δ᾽ οὗ 

πλεῖστοι τῶν πολιτῶν πάρεισιν) ἢ τῶν δικαστῶν, ΤΙ. 56.Ῥ. ὅτ, Ἵ 

ὅσους οὐδεὶς πώποτε μέμνηται πρὸς ἀγῶνα δημόσιον παραγενο- 

μένους. : 
Ῥτγοάαοίϊοῃ οἵ νυυϊδμθββοβ, 3 

Τὸ μαθ. θθθμ αποδύϊοποά "γ Ο. Β, Ἡογπιαπη τ μοῦμον ῬΙαΐο. 

ἸηἰοπΔοαᾶ {πὸ τοδᾶον οἵ ἐμ ΑΡοΪορῪ ἰο ἱπηδοῖπο δῃγ ἱπύτοδπο-. 

ἐΐοπ οἵ τυϊζποββοβ ἕο ἰακο ρίαοο. Τῦ οἂπ βαγάϊγ "6 ἀουθέοα ὑπαῦ 
μὸ ἀϊά: 16 15 ρατὺ οἵ (86 νϑυιβι τα ξαἀθ πο} ομαγδούθνβοθ ἔμπθ 
γΒο]6 βρθοοῦ. Αὐ τῷ Ὁ ϑοογαίθβ, νυ βμΐηρ' (0 ἄρρθὰὶ ἕο ἔμ. 
ἡπᾶροβ 85 νι ὑποββοβ, ΟΊ ΡΙΟΥ 5 ὑ816 ΘΟΠΊπΊοΝ. ἔουπλτα [Ὁ ἀοίηρ᾽ 50 
--- μάρτυρας δ᾽ αὐτοὺς ὑμῶν τοὺς πολλοὺς παρέχομαι. ΟΥ̓, 2 βοἈι. 11, 

122. Ρ. 44, καὶ τούτων ὑμεῖς οἱ τὴν ψῆφον μέλλοντες φέρειν ἐστέ 
μοι μάρτυρες. ϑϑιτΑΙ ΑΥγ, μθὰ αὖ 21 Α---καὶ τούτων πέρι ὅ, 

ἀδελφὸς ὑμῖν αὐτοῦ οὑτοσὶ μαρτυρήσει, ἐπειδὴ ἐκεῖνος τετελεύτηκε 

--Ἴθ 865 [Π6 νΟΥῪ οἰγοαπηβία ὐϊα] ἔουπλθ]α ΘΟΙΩΤΩΟΗΪΥ ἴπ 156 ἴῃς 

ΒΈΘἢ ἃ οᾶ86, μΒ6 τησδὺ ᾿πύθπα τ ἕο ΡῸ οἢ ἰο ἢ] ἂρ {πὸ ῥἱούπτθ 

τῖτἢ {π6 δούυα] ργοάπούίϊοη οὗὁἨ ἐπ υυϊέμθθβ. ἀπά δὖ 22 Εὶ καὶ 
τούτων ὑμῖν ἔσονται πολλοὶ μάρτυρες τηυιδὲ τηθαπ ὑπαῦ π6 Ῥτο- 

ἀποίίοπ οἵ {Ππ6 υυϊδῃθββοβ 15. ὅο [Ὁ]]ονν, Θοτηϊηρ' 50 ΠΘΩΤ 8ἃ5 1 ἄοθβ. 

ἴο ὑπ δοιηπιοῃ ἔοττηθϊα τούτων δ᾽ ὑμῖν τοὺς μάρτυρας παρέξομαι 
(εἴ, 6. σ΄. ΑΠΕΡΒΟο ν. 20. Ρ. 131, ἃπᾷ Τωγβίαβ χ, 5. Ρ.ὄ 116). Τπθ 
Γαύατο οομβιβύθα]υ πδοὰ ἴῃ 0Π6 ὄνγο Ἰαδὺ οᾶβθβ (οοηέγαβὺ ἔπ6 
Ῥγοβοπῦ ἴῃ ὑμὸ ἢγβὺ οδ56) που] ποὺ βαΐϊδ ἔμ βαρροδίἐἴοπ οὗ 
ΤΩΘΙῸ ΤΘΙοΥΘ ΠΟΘ ὅο ῬΘΙΒΟΤΒ 10 816 ποῦ ἴο Ὀ6 ῥγτοαπορᾶ. Αραΐη, 

44 Ἀ, τούτου πᾶν τοὐναντίον εὑρήσετε ἰδ ὙΘΥῪ {πὸ ἂπ προς 
Ῥτομηΐβο ἕο ῥῬτοᾶποο ουϊάθηοθ Τιαβῦν, ὑπ6 ϑιηρ]ογτηθηῦ ἀραϊηβου 
Μεϊοίαβ οὔ μ6 οομημιοι ἰορὶο (34 ΑἹ--- ὙΥΥ αϊά Π6 ποὺ ο}} 
υυϊΐμθβθοβ ὙΠῸ  τγμαῦὺ Π6 βαϊᾷ νγὰβ ὕσαθ οουἹᾶ ποῦ πᾶν ἰα]οᾶς 

ἴο Θβία] 15 10 --ταπᾷ {π6 βυ ]οϊαἴηρ' οἵ ἔπ οοῃνοη ϊοπδὶ ομα]- 
ἸοηρῸ εἰ δὲ τότε ἐπελάθετο νῦν παρασχέσθω" ἐγὼ παραχωρῶ" Ι 
σου θ6 βα οὶ] ἴῃ ἃ ΒΡΘΆΪΚΟΙ ὙΠῸ ἔουθουΘ ὅο 68}} υυιθποββοβο. 
Εϊπη ΒΟ], 

Τηξοστοραύϊοπ οἵ ἔΠ6 ΔΟΟΌΒΟΥ, 

Τὴ δοοουάδποο τὐζὰ {μ6 αν (Ποπιοβίμ. 9. ϑέθρῃ. Β, το. 

Ῥ. 1121, τοῖν ἀντιδίκοιν ἐπάναγκες εἶναι ἀποκρίνασθαι ἀλλήλοις 
τὸ ἐρωτώμενον μαρτυρεῖν δὲ μή), ἃπα τὴ! ἐΠ6 Θοτησηο ῥγαούϊοθο 

(οἴ, Τιγεῖαβ χὶϊ, 30, 32. Ὁ. 132, ΘΙ Βρᾶθοθβ ἃτὸ ἰδ [0 ἃ 



ΤΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. " 

ΡΩΤΗΣΙΣ, 45 ἴοσ ΜΑΡΤΥ͂ΡΕΣ εοἰβουμοστο, απᾶ δἀἂὰ 
Ἰ. 24, 25. Ῥ- 1252, ὙἜΘΓΟ ἃ βρθοϊπηθη 18 σίνθη αὖ Ἰθπρ Β), 
[5 β αποβίϊοποα Ὀν ϑοογαίθβ ἴπ 24 Ο απᾶ ἐπ []]οννπρ’ 

σΤΆΡΒ. [Ι͂ἢ 25 Ὁ ϑοογαῖθβ Ηϊπβ ἢ ἀρρθα]β ἐο ἐπ Ἰανν πὶ 
οτί οἵ Ηἰβ τὶρμῦ ἕο ρὰΐ βαοῖι ᾳαρβέϊομβ----ἀπόκριναι, ὦ ᾽γαθέ' 

᾿ γὰρ ὁ νόμος κελεύει ἀποκρίνεσθαι. 
ς (11 Ἢ ἀντιτίμησις. 

ὅιο Χοπορβοπέοαπ Αροϊορ (23) ἰδ ἰδ ἀοπϊοᾶ ἐμαξ βοογαίοβ 
ΔΗΥ͂ ἀντιτίμησις---οὔτε αὐτὸς ὑπετιμήσατο οὔτε τοὺς φίλους 
ἀλλὰ καὶ ἔλεγεν ὅτι τὸ ὑποτιμᾶσθαι ὁμολογοῦντος εἴη ἀδι- 

, Πμ Ῥ]αΐοηϊο ἀντιτίμησις, θοΐἢ οὗ ἐμ σίτησις ἐν πρυτα- 
ίῳ ἀπᾷ οἵ ἐδ 30 ταΐπα, 18 (τναϊνίπρ᾽ {Π6 φαρδίϊοπ οὗ 15 Ῥοΐπρ' 

ἰοαἱ οὐ ποῦ) ΠΟΙ ἱγοηῖοαὶ : ἔμοτο οου]ὰ ΒῸ πὸ βουΐοιιβ 
δου ἐμπαῦ βαθῖ δὴ οὐδεν υγουὰ θ6 δοοορέθα, ορθηθβ 

ὮΒ βαγ5 ἐπαὺ {Π15 ἀντιτίμησις ἰυγποὰ 80 πιοτὸ οὗ {δ6 
55 ἀιρταϊηβὺ Ηἶτη.---καὶ οἱ θάνατον αὐτοῦ κατέγνωσαν προσθέντες 

ας ψήφους ὀγδοήκοντα. 
: (111.) ΤῊ Ἰαβὲ πχογάβ. 

ἤμ6 Ἰαϊξον ρατέ ἔτομι τοῖς δὲ ἀποψηφισαμένοις (29 Ἐ) τ ἅτ 
ἐο ππαρίηθ ἃ8 βροκδη ἐν ᾧ οἱ ἄρχοντες ἀσχολίαν ἦγον, ἀπ ΟὨΪΥ 

6 ὙΠῸ οἴοβο ὑοῦ] μθὰν ἰὲ (οἷ, παραμείνατε τοσοῦτον χρόνον, 



ῬΑΝΤΤ, 

ΟΗΛΑΒΑΟΤΕΒΙΒΤΙΟΒ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΤΟΟΥ. 

τ. 1ΤΞ ΟΒΑΤΟΒΙΟΛΤΙΛΕΤΈΟΤΟΒΕ. 

ϊ. 15 Θμρ]ουτηθὴΐ οἵ ΘΕΒΑΜΗΡΜΝ (τόποι). 

11, ΤΊιο “ οἹα δοοῦβουβ.ἢ 

τι, Το ΤΙΡΉΪο σθβρομβο.. 

ἵν. ΤῊΘ βθηουαὶ ἀυτδηρσοιηθηὺ οἵ ὑπο ἀθίθῃθο ῬυΟΡΟΥΪν 80 οα]]θα, 
γν. Τίβ ἀγαιηδέϊο ἔγαιηθυνουῖ. 

2: ἩΟῪ ΒΑῈ ΟΗΔΕΑΟΤΕΒΙΞΤΙΟ ΟΕ ΒΟΟΒΑΤΈΒ, 

3. 1Ὶ5 ΑΘΕΘΌΑΟΥ ΑΚ Α ῬΕΕΈΝΟΕ. 

1. ΟΚΑΤΟΒΙΟΑΙ, στα υΟΤΟΒΕ. 

Α οἷοβο οχδιηϊηδέϊοι οἵ ὑπὸ βυυπούασα οἵ {Π6 ΑΡΟΪΟΡῪ τϑϑοῖνοσ 
{π6 απορύϊοπ. μον ἰὰγ 1ὖ ῬΥΘΒΟΥγ 95. ἴο τὸ ὅπ δοῦπαὶ ἀθίθμοθθ 
τηδθ Ὀγ ϑοοταΐοβ, ΤῊ οὐ ϊοῖβηα οἵ ὙΥΊρΡῸΥ5 ἃπα Β'ΟΠ]ο᾽θυτηα- 
ομον, ὑμαῦ ὑπ ΑΡΟΪΟΡῪ 15 ὑμθ ρυτοϑὺ οχίδηύ σὑϑ]ο οἵ ϑοογαῦθβ, 
[115 ὑο ὑπ6 ρυοιπα Ῥοίοσθ ὑπ ᾿πύθυτια! ονυϊάθποθ τυ Β]ο ἢ} {86 
ἈΡΟΪΟΡῪ [561 ΒΌΡὈ]165. Χοποόρβοι (Μϑμι. ΤΥ]. νυ]. 5) (6118 δ΄ 
ὑμπαὺ ϑοογαῦθβ ὑπγποᾶ μἷ5 ὑπουρῦβ ἀυγὰν ἴπτοσα Ππ6 ρυθραγαῦϊοη 
οὗ δὴν ἀοίδποο---ἤδη μου ἐπιχειροῦντος φροντίσαι τῆς πρὸς τοὺς 
δικαστὰς ἀπολογίας ἠναντιώθη τὸ δαιμόνιον. Νον {6 ΑΡΟΪΟΡῪ 

18. αὐ ϊβύϊο ἴο {Π6 οοσθ, ψμϑῦμο ἴῃ τϑβρθοῦ οὗ {Π6 τϑοῦστθποο οὗ 
τϑοοϊνοα τόποι οὗ Αὐίϊο ῥ]θαᾶθυβ, οὐ οὗ 6 ἀυταηροτηθηῦ ἀπ οαὖ- 

ἀγατηδῦϊο δυταπροιηθηῦ οἵ ὅπ 016. ΤΊΘ αὐτὸ πᾶ ἐπ τηδηποῦ, 

αν Ῥθθη {λι6 οὔβρτείπρ' οἵ βύυαν ἀπᾷ ργοπιραϊξαξίοη. 

᾿ 

νγατὰ ἄγοββ οἵ ἐπ ἀυρτιτηθηΐβ (οθβοῦνθ ὀβρθοία!]ν ἐπ ἀγεϊῆθθ οὐ 

186. οἷά δοσυβουβ," οὗ νυ Β]ο ἢ Ῥγθβοπ ] Υ), οὐ οἵ {π6 ὑτὶραγεϊξο : 

Ὑγοσ ἢν ἃ8 {ΠΟῪ ΘΒΌΤΘαΪΥ ἅτ οἵ Ῥ]αΐο, ἃγθ αἰβὸ αἰβυϊποξ νοὶ Ὶ 
οδαγδοίουβῦϊο οὐ ἴθ. Τὴ βρέ] τῃθύοτίο οἵ {πὶ ἀοίθμποθο 

νου 111 δοοογὰ τὴδ ὑπ ἰδύονίοαὶ ϑοογαΐθβ, ουθὴ μδα ἔθ. 
ἀοίοποο οἵ ϑοογάΐοβ θθθὴ ἃ5. ον] ἃ5. τὸ Κπον ἰδ ποῦ ἴο ᾿ 



ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. χχὶ 

(1.) Ἑτωρὶογτηθηΐ οἵ οοτησηοηρίδοοβ. 

ΟὟἾ6 τολν ἔγδθο ἐπῖβ ἴῃ ἀοία!! ἐμγτοαρ ἢ ἐμ ἀοίδποο οὐ ἐμὸ ἢτνβὲ 
ἐμ ἔπγθο ρατίβ οἵ {π6 οταξϊοιι. 
ΤῊ οχογάϊυμι τᾶν Ὀ6 οοτηρ θέον ραγ! ]ο] θᾶ, ρίθοθ ὈῪ ῥΐθοο, 
ἴοτη ἔδο Οταίοσβ. Τὴη6 ἱπιραίαίίοπ οἵ οοπ]οϊπὺ ἰα]βιἐν ἀπὰ 
ἩἸΔαΒΙ ὈΙΠέγ, ἐπ ἀθηΐαὶ οἵ Ὀοΐηρ" δεινὸς λέγειν (οἴ, Τιγϑ. χῖχ. 1, 2. 

152, ΙΞϑσβ χ᾿ 1. Ρ. 79), ἐπιο δβκῖπιρ' ραγᾶοῃ [Ὁ λόγους πολὺ 
᾿ εἰθισμένων λέγεσθαι παρ᾽ ὑμῖν ἐξηλλαγμένους (45 Ἰβοογ. χν. 
ΟΧΡΤΘσβοβ 16), {π6 ρ]οα οἵἨ πηΐατη]]αυϊεγ νι ει Ἰανυ-οοαγίβ 

(1[Ξοου. χν. 438. Ρ. 318, οὕτως ἀπέχομαι τούτων ὡς οὐδεὶς ἄλλος 
πολιτῶν), ἴπ6 θοροῖπρ' [ῸΥ πὶ ἱπηρδυθϊα! Ἠρατίπρ' (γ8. χῖχ. 

3. Ῥ. 152), ἔπι6 ἀοργθοδίϊοπ οἵ θόρυβος (εἴ. 6. »'. ΖέΒοῖι. ᾿, 24. 
31, ἐπαινῶ εἰς ὑπερβολὴν ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες, ὅτι σιγῇ καὶ δικαίως 

ἡμῶν ἀκούετε), {πὸ ἀἰβοϊαϊ το ἃ βίγ]θ ππθοβέξίηρ' δῃ ο]ἃ τῆλ 
οἵ. Ἰβοοῦ, χὶϊ. 3. Ρ. 233, ἡγοῦμαι γὰρ οὐχ ἁρμόττειν),---ἰ656 

ἐορίοβ, οὗ τυ μῖο ἐμ ὀχογάϊαμι οὔ ἐμ ΑΡΟΪΟΡῪΎ 15 ΒΟΥ τηδθ 
ὌΡ, ΟΟΟΌΣ ΘΟὨ ἐπ] }}γ ἴα ὑπ 6 Οταΐουβ. 
Νοχύ, ἴπ πιοοξϊπρ' ὑπ πᾶσ β᾽ ῥυο)πάϊοθθ, δἀναπέαρο ἰ5 ἐακθη 

οἵ ἀποΐμον οουηπιοπ ἰορὶο--- Δ] αὐΐοπ οὗ ἔπ οχϊβύθποο οὗ δια- 
βολαί (οἴ. Τωγϑὶαβ χῖχ' 5. Ρ. 152). ΤῈ Ὧν ἰπ σοι {πὸ 
Θματρο οὗ Ῥοΐηρ' ἃ σοφὸς 5 ἀοαϊέ τὶ! Πδ5. τᾶν ΡΑΓΆ]]65 : 
οὗ 6. ρ΄. Ιδοον, χυ. ραββῖτπη. ΝῸὼ δοοιβδεϊοι υγᾶβ τ οτο ἱπά βουῖ- 
 χηϊπαξοῖν Ἰδλυπομοᾶ ἐμαη ἐπῖ5, ἀπᾶὰ ὑπθ ἀθβυγοσθ ἴο ἰδ ἀββαμηρά 
Θοπβοαῦποπεϊν, ἴπΠ στοδΐ τηθᾶβαγο, Π6 ομαγδοίου οἵ οοϊημηοη- 

 Βοογδίαβ ὑνγιβ. Μοϊθίτβ τυῖτ Βανὶπρ' ᾿πβυϊξα οα {πὸ ἡ ΠοΪ6 οὗ 
Ἐπ Ῥτοσθθαϊπρ ἴῸΥ Ηΐβ οὐσῃ ἀπηπβοτηθπῦ (24 Ο); 50 Τιυγεῖδβ χχὶν. 
18, ν. 170; δῃὰ ἀραὶπ τῖῦἢ Ῥτοβυσηΐπρ οὴ. ἐπ ᾿παδαάνοσίομοο 
ΟΣ ΟὈξαβοη 55 οἵ ἔπ οουτῦ; οἵ, Τγ5. χχυΐ. 5. Ρ. 175, ταῦτα χρὴ 
ὑπολαμβάνειν μὴ εὐήθεις αὐτῷ εἶναι δοκῆτε. 
βοογαΐοβ 8]]Π6ρῸ5 (22 ΑἹ), ἐπουρἢ ἴῃ ἃ τοῆποα τγαν, ἐμ τηουῖ- 
ἰοτῖουβ δοῖβ οἵ μἷβ ραβὺ 118 :-τττῶ οοϊήσηοι τόπος. ΟἿ 1.γ8. χυὶ, 
13, χχὶ. 1. Ργ. 146, τότ. 
Ομρατο ἀραΐῃ ἐγὼ δὲ διδάσκαλος μὲν οὐδενὸς πώποτ᾽ ἐγενόμην 

(93 Α) τὰ Ἰβοον. χν. 85, ἐγὼ δὲ τῶν μὲν ἰδιωτῶν οὐδένα πώποτε 
φανήσομαι παρακαλέσας ἐπ᾽ ἐμαυτὸν τὴν δὲ πόλιν ὅλην πειρῶμαι 

πείθειν τοιούτοις πράγμασιν ἐπιχειρεῖν ἐξ ὧν αὐτοί τε εὐδαιμονή- 
ι κιτιλ, 

πὸ δῆβυγον ἕο ἔμὸ ομαγρὸ δθουῦ ρογνουξίπρ' {πὸ γοπηρ' ἰδ 



χχὶϊ ᾿ΓΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ῬΑ Ἰοϊοὰ Υ Ιβοοῖ. χυ. 240, τοὺς πατέρας ἂν ἑωρᾶτε τῶν συνόν- 

των ἡμῖν καὶ τοὺς οἰκείους ἀγανακτοῦντας καὶ γραφομένους. 

Το Ῥατ ἰουΐας ἔοστα οἵ ομδ]]θπρο 15. Ρδιϑ]οἰθᾷ ὈῪ Απᾶοο. 

ἱ, 35. Ῥ. 5; τούτων τοίνυν τῶν ἀνδρῶν οἱ μὲν ἥ ἥκουσι καὶ εἰσὶν ἔνθαδε 

τῶν δὲ ἀποθανόντων εἰσὶ πολλοὶ προσήκοντες" ὧν ὅστις βούλεται 

ἐν τῷ ἐμῷ λόγῳ ἀναβάς με ἐλεγξάτω. 

ΤῊ ἀτριιηρηῦ (34 ΑΔ) καὶ ἄλλους πολλοὺς ἐγὼ ἔχω ὑμῖν εἰπεῖν 

ὧν τινα ἐχρῆν μάλιστα μὲν ἐν τῷ ἑαυτοῦ λόγῳ παρασχέσθαι Μέλη- 

τὸν μάρτυρα ἰ5 ἃ 5ίοοἶς ἀτρυμηοπῦ ἀρᾶϊπβῦ 8ὴ Δάν ΟΥΒΑΤΥ 80 

ἄοοβ ποῦ ρχοᾶποο υυϊύποββοβ, ΟἿ, Αὐὶβῦ. Βμοῦ. 1. χν. 17. Ὑπὸ 

ἀνόονγαὶ οἵ ἀἰβαδι πἰπρ' ἕο βο]οἱδ οοπιραββίοῃ 1β ἕο 6 ϑοτῃηραγθᾶ 

ἢ ΙΒΟΟΓ. ΧΥ. 321. Ὁ. 345, ἃπα Τγ8. ΧΙ]. 24, ΧΧ. 35. ΡΡ. 151, 

ιόϊ. 
ΤῊΟ Ἰοανίηρ ὑπ ουθηὺ ἰο Οοᾶ (19 Α), τοῦτο μὲν ἴτω ὅπῃ τῷ 

θεῷ φίλον, «πᾷ (35 ΠὨ), ὑμῖν ἐπιτρέπω καὶ τῷ θεῷ κρίνειν περὶ ἐμοῦ 
ἷβ. ποῦ οδαγδοίοσιβέϊο οἵ ϑοοσγαῦθβ, [Ὁ 16 ὁοοῦτβ ἴῃ {86 ὑγρῖοαὶ 

ογϑέϊοῃ οὗ Απέϊρθο (1. 20. Ρ. 113, ἡ δ᾽ αἰτία....... ἕξει [τὰ ἐπίχειρα], 
ἐὰν ὑμεῖς τε καὶ οἱ θεοὶ θέλωσιν, ἀπᾷ 114. 2.5, 31. Ὀ. 114), ὑπουρἢ 
ἱπάοορα Ὁ ἴπ {πΠ6 Οταΐουβ φΌΠΟΡΑγ. πὸ Οοαβ 816 
ἰηνοκοα αὖ ἔπθ οὐδοῦ οἵἩ Τοοηλοβύμθηθβ᾽ Βρθθο. οἱ ἐπε Οὐοννῃ 

(Ρ- 225). 

(11.) “ΤΠ οἱ δοοῦβουβ,ἢ 

Αὐιβίοεϊο ἴῃ μ158 Ἀμοίονϊο (111. χν. 1.) τοιηδτβ, περὶ δὲ δια- 

βολῆς ἐν μὲν τὸ ἐξ ὧν ἄν τις ὑπόληψιν δυσχερῆ ἀπολύσαιτο" οὐθὲν 
γὰρ διαφέρει, εἴτε εἰπόντος τινὸς, εἴτε μή. 

Δπ αὐθῆοο πὶ ὑπὸ ΑΡΟΪΟΟῪ νμῖοἢ ἀθυηδηᾶβ βοραταξθ ποίϊοο 15 
{Ππ0 ΜΑΥ ἴπ ψἈΙΟᾺ ὁπ ργο)παϊοοβ οὐ ἐπ πᾶροβ ἃτο ἀραὶ τῖθι. 
ΤῊ αὐΐδοϊς οἱ ὑμθτὰ 15 50 Θαυ Ὁ]}}Ὺ τηββὶκοα ὑμπαὺ 15 ροϊπῦ τϊριῦ 
ῬῸ τη ϊββοα ὈῪ ἃ ΟὈΓΒΟΙῪ τοϑᾶοσ, ΤῊΘ Ξέτοηετα οΥ θθι6 ρεριάϊοο 
νΥΠἰοἢ οχ ϑύρα ἀραϊπϑὺ ϑοοταΐοα ἀθιηαηθα ἐπαΐ ἃ βαρδίαπεϊνθ 
«πᾶ ὐκομέλνονεον κώσος οὗ μῖβ ἀοίθποθ βου] 6 αἰτθοΐρ 

ο[μ8ε μεσκοοιίοις ὁα μἈείκαψα ἁμετῖς ἀν ἴῃ ῬΤΌΒΘΠΟΘ οὗ βρδεν ον 
ἈΥΘΥΒΊΟΙ. ὙΥΠ]ΟΝ Ὑγὰθ 1Π ΒΑΥΤΊΟΠΥ δ {Π686 οπατροβ. Ὑγοτῖδὺ 
οἵ 811, ἐΠιῖ8 ἀυθυβίοῃ ὑγὰβ ἕοο τγ6}} γοδοοίρα Ὀγ ἐπ᾽ στιτὰὶ ἰξβοῖ, 
Τὸ νγὰβ τηδύζου οἵ δχίρθπου, ὑμογοίοτθ, ἰο ἄρα] ψ τε 16 αὖ ὁπθο, 
Πα 80 γγὸ πα 1ύ βιιοοοράϊηρ' ὑπ ϑχογάϊατη αἰτηοβὲ μαννίθᾶϊγ. 
Βα ἴο {815 τὴὰϑ ]οϊ πο {Πι| πθοθββί ἐγ οὔ ἀνοϊἀϊπρ' βοῦῃ ἐπ ἀϊγθοῖ 
ἱπυραξαξίοη οὗ 10 ὅο {86 ἡ ρ 5, νυ μἱοὴ πο ἃ παν θθοι ἕο οὔοπά ἤ 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. ΧΧΙΙῚ 

ὙνΒ ἢ νου! μανο Ῥθθι ἰο δοκηον]οᾶρο 15 νεῖ. 
Τὸ 15 ἐδογοίοσο ἱπίσοάποθά ἕο ἐπ Ἱπᾶροθβ ὉΠΩ͂ΘΥ ἃ ἀϊεξρτιῖδβο, 

Τοῖς αἰξοπέϊοη 15 ἄσανντι ἐο ἰ6 ποῦ δα ἴμ6 δἰεϊδαᾶο οὗ ἐμοῖν οὐ 
τηϊπᾶβ, ποῦ 45 τηδαίίου οἵ οοτήσιοι ἔδτηθ, θαΐ ἃ5 πα πδίηρ ἔγο πὶ 
σοτγίαϊη ἱπᾶϊ γάτα }5 τυ θο τυ ἢ εἶπ ἃπα ρΟυβου ΘᾺ πο 6 αν ἀ0Π6 
ὑμοῖν νου. ΤΉ ΘΑΙ αΠΊΗΥ, ΠΟΥ 50 υυϊὰθ- βρτοδὰ ἀπὰ ᾿ηῆποπίϊαὶ, 
15 41} ἐγδοθαθ]ο ἐο ἐοτα. Τὸ ἰβ ποῦ ροββίθὶο ἕο βἰπρὶθ ἔμοτα οαῦ 
(“ ὁχοορὺ ρβουβδρβ ἃ οοσέαϊπ ραν -ὑυυϊίου Ἢ ; ἰπ ἀοίδαϊε οὗ ν πίοι, 
---ἴμο οἷν ἔαϊν πιθίμοά,---- Π  Υ ἀτὸ ἱπαϊ νἹ ἀπ} 15 ἴῃ ̓ Ἱτιαστπαίίοη. 
ὙΒοΥ ἃτ6 τηδτκοὰ οἱ ὈῪ ἃ βρϑοῖαὶ ἀθβὶ σνδίϊομ,---- {Π6 οΥἹΡΊΠΑ] 
δΟσΌΒΟΥΞ," --απα ἐπῃοῖτ ΘΔ ΌΤΠΠΥ 18 τηδθ τηοτθ ἐδηρΊ0 ]6 ὈΥ͂ 

 Ἐμιγονίπρ' ἴὸ ἱπίο ἐμιθ ἔοστη οἵ ἃ ἐθοβηῖοαὶ ἱπάϊούμηθπὸ βαρροβοᾶ 
ἴο 6 γῬγοίδστοα Ὀγ ἔδβοτι πὰ τοδὰ Βοΐογο ἐμ Οοαυτί. 

᾿ Οἱ πρῶτοι κατήγοροι ἂτὸ Ὀαὺ ἃ ἤρατο ἴῸ ἡ τῶν πολλῶν δια- 
᾿ βουλή, ἀπά πιῆρδῦ τολῖκοβ ἐπ6 πουξγα! δῖ ηρ οἵ {ἢ15 διαβολὴ αὖ ὁΠ66 

0 ΠΘΟΘΒΒΟΙῪ δἃηἀ 50 ἀοϊἸοδίθ ἃ ταδύξον 5 ἐμαῦ 16 18 ἐμαὺ ἣν ὑμεῖς 
᾿ ἐν πολλῷ χρόνῳ ἔσχετε. Βαΐ {Π686 ἐνγο ἰᾶθπεβοιύϊομβ ΘπλοτρῸ 
᾿ς ἴῃ ὁΠ6 ΟΥ ὕνγο μἴδθοβ οοΐν. Τνῖοθ ΟὨΪΥ 15 {μ6 τοίδγθποο ἕο ἐμ 6 

Ο ἤπᾶσοθ ρμοϊπίοαϊγ ἀἰβοϊοβοᾶ,--- 1 Πορο, ἢ Ῥοββίθ]6, ὕο οοῃγοτῦ 
 ψοῖς ἔτοτη ἃ Ῥτοϊυδίοθ τυ μῖο ψον Ὁ (ἔπ τορϑαίθὰ ργοποῦπ 15 
 Θπρἢ δ 6) “Πανο 80 Ἰοπρ' Βατρουγοᾶ" (19 Α, 24. 4). Ἱπιπιο- 
 ἀἰαξοῖγ, Βουγονον, αἴζου ἐμθβο ἀϊβοίοβαστοθβ, ἐμ6 ἀγραμηθηῦ το- 
 Ββαπιοβ [8 αἰδβρτίβθ. [πὸ Π|κῸὸ ἸΏΔΏΠΟΡ ὉΠῸ6 ΟΠΪΥ, ΘΟΠΒΙ ἀοΥΆ ΡΥ 
 ἰαἴον (28 Α), σοι μ6 πούϊθοβ {π6 ἱπίδτϊου ἱπυρογίδποθ οὔ {δ 
Π ΟΒΑΓΡῸΒ5 οἵ Μοϊοίτιβ, τυ βίο μ6 Πδ8 πβῦ ἀπβινοσοᾶ, ἕο {π6 οἱ ἄοσ 

ομδγροβ, μ6 δοκπον]οᾶροβ ἔμ 686. 85 νὸχ ρορα]]--- τῶν πολλῶν 
διαβολή τε καὶ φθόνος. 

6. ΒΟΙΙΟΌΒΠΘΞΒ ῥα ἴοῃθ " πιβοὶ τ Δ Κ5 Ὄν ἉΤΙΒΥΓΟΤ ἴο “86 

' πηχιοίγ οἵ ἴοπο, {6 
ἡπυσοϊπεοί Ῥοβί οι οἵ {18 ρουθίοη οἵ ἐμὸ Αροϊορυ, {86 ἴστοὶθ- 
γάποο οἵ 158 οβέθῃβι θ]6 τϑίθγθηοθ, {Π6 ὑθσυῪ ὑθολ πιο} γ τ Β 
Ὥρρι ἴξ 18 ἄγανγῃι ἀρ, ἔου ἃ ἃ τοοτο ᾿ἰΐοσαὶ δοοορίδεϊοη οὗ 18 

ςς ἀπ, ἀπᾶ οοπείταϊη υβ ἕο ἢπα ἰπ ἰξ ἃ βίρτιαὶ Ὄχογοῖβθ οὗ τῇθ- 

ΠΟ τοήϊα τί. 
ῖ (1.) ΤῊ ῬΙΡ Ϊο σθβροόηβο. 

Ὁ ̓Αραίη, ἃ5. πὸ οὐδἠοοίύῖνο ῥγομπιΐποποο σίνοπ ἕο “ἴπθ οἱὰ 



χχὶν ἹΝΤΕΟΘΌΟσΤΙΟΝ. 

ΔΟΟΊΒΟΙΒ᾽᾿ 15 ἃ τποίουὶ 6 Ῥγοϊυά 

οὔ {πὸ ῥαάρος, 80 86 Ῥγοτηΐηθηοο ρίνοπ (ο ὑμ6 ΠΟΙ ΡΟ ΤοβΡροηβο. 
(2ο ΕἾ βῃ4.) 15. ἃ ἀονίοθ οἵ ἃ βθῃ!-τμούουϊοαὶ οματδοίου ὉΠΩ͂ΘΥ 
οονοΣ οὗ νυ μΐο Βοοταίθβ ἰβ πα] θα ἴο ἀνοϊᾷ δὴ ἄνονγαὶ οἵ {Ππ6 

ΤΟΆΪ Ῥτροβο βοὴ μδα δηϊπιαίοα Ηἷπὶ ἴῃ μῖ5. ἕο οὗ Θχδτηΐ- 

παξίοῃ,ονν Βἰοἢ τγὰβ ἰο οἴδοῦ δὴ ᾿ξ θ!]θοίτια! τονοϊαύϊοη ὈΥ͂ 58Ὁ- 
βὐϊδαξίπρ᾽ ἃ βουπᾶον Κηον]οᾶρο [Ὸγ ὑμ6 Ῥγθναϊομῦ ρυθύθπβίοηβ 
ἰο Κπον]οᾶρο,, οἵ ὑπ ΒΟ] ]ονγπ 85 οὗ τυ μίο μ6 οπἰονίαϊποᾶ {Π6 
ἀοροροβὺ οοηνίοὔϊοπ, ϑ'ᾳ0 ἢ δὴ οχρίδηδύϊοπ νγου]ᾶ, ἕο βαὺ ὅπ0 
Ἰοαβῦ, ποὺ βᾶγθ Ῥθθη ἀρρτθοϊαίοᾷ, ὙΥμαῦ 15 ὑο "8 ποὐϊορα 15, 

ἐπαῦ μΒ ἄοοθβ ποῦ ρ]οδᾶ ἐπ οσδοῖθ, (ἔπ δυνμθπειοιίγ οἵ μοι 
ἔμοτο ἰβ ἢὸ ρτουπᾷ ἴον ἀουθεϊηρ), ἃ8 δὴ αὐδου οχοῦβο [Ὁ Ἠ]5 
ΠΙΘΟΘΒΒΑΤΙΪΥ ὈΠΡΟΡΌΪΔΤ ΤΑ ΒΒΊΟΤΙ,---- ὙΠ ]οἢ} του πανο Ῥθθη πδΐα- 
ΤΆ] ὁποῦρῃ, Βαῦ ἢ ρΌθβ. Ὀογοπᾶ {Π|8, δηἃ τϑργοβοηΐβ {Π6 
ΟΥ̓ΔΟΪ6 85 ὑΠ6 οδτιβ6 οἵ 15 ΘηραρΊπρ' ἴῃ ὑπαῦ ΤῊΙΒΒΙΟΙ ἢ ἩὙΠΘΙΘΔΒ 
(45 Ζ61|1ΟΥ ΟΡβοῦν 68) Β6 τηπδὺ πᾶνθ Αἰγοδάν θθθπ φοιαμνημοή ἴο 

{πἰ5 ἀπᾶ αἰτοδᾶν Ῥθθη ἃ πηδυϊκθα ρϑυβοη, Ὀθίοτο ΠΥ ΒΌ0 ἢ 41π68- 
ἰΐοη 458 ἰπαῦ ραῦ ἕο {πμ6 Ῥγέμϊα ὈγῪ ΟἸΒσθρμοπ. οουἹᾶ παν μδᾶ 
ΔΗΥ͂ Ῥοϊπύ οΥ οἰ οἰ θα Δ ΠΥ 0101} τουηδυ κα Ὁ}]6 ἀπϑυγοῦ, ΤῊΘ τορτο- 
βοῃίαίίοι. οἵ {Π6 οὐδοῖϊθ 85 ρίνιηρ'᾽ πῖτη {π6 ἢγβὺ βαρροβίϊοι οἵ 
μιῖβ. οὐιβαᾶθ ἀραϊπβῦ Πούϊουιβ Κπου]θαροθ, ἃ5. Βανῖπρ' ἐμτουρἢ- 
οὐὐΐ Ῥοθη ἐπ6 Ἰοάοβία ἴο βίο μ6 βμαρθα Ὠ15 ΘΟΌγΒθ, ἃπα δ 5 
Βανὶηρ᾽ βαβίαιποα Ἠΐπὶ ἴθ ὑπ ὑπδηκ]θβθ ἰΔθΟὰ οὗἨ ὙΘΔΥΒ, 15 
ἘΠ ΪβἰουΊοα] ; Ραὺ ϑοογαΐοβ διηρίουβ 1 ἴῃ ὅπ οχροβιθίοη οἵ ᾿5 
δηἰοοοθάθηΐβ 1 ἃ ΒΘΠΔ]- τ Θ ΟΣ ΟᾺ] βρὶτῦ, ὕο Ὀσίηρ' {Π6 «πάϊθηοθ ἃ 
οοχῥαϊη ἀἸβίδποθ οα ἐμ ὶν σὰ τ πουὺὺ 086 οἴΐδποο νυ] 0} ἃ ἀϊτθοῦ 
ΔγΟνΑ] οὗ μῖβ ῬΡΌΤΡΟΒΘ σχουἹα μανο ἀιοιβθαᾶ ἴῃ ἐποὶν τηϊπᾶβ... 

(1ν.) ΤῊ σϑποιαὶ δυστδηροιηθηῦ οἵἉ {π6 ἀοίθμοθ ῬσΟΡ ΟΕ ΪΥ 
50 0164. 

ἘΨΟΙΥ Οαγ6 ΠδΒ Ὀθ6π ἰδῖζθ (0 ΤηΔΙΒΒΔ] {Π6 ἑορίοβ οἵ {πὸ 
ἀοίοποο ἰο {πὸ Βοβέ αἀναπίαρο. ΤῊΘ δῆβυσον ἴο ὑπο ἱπαϊοίταοπε 
1056 1 15 Ῥ]αοοᾶ ἴῃ {Π6 τϊ4 416 οἵ {Π6 ΞΡθθοι, ψΠθτο ἰθαβὺ αἰέθη- 

οι παύατα! γ {8115 ἀροπ 1ὑ. 76 δυταπρθιηθηῦ 18 Π6 βδτη8 ἃ8΄. 
ὑμαῦ οἵ Ἰουηοβίμομθβ᾽ βρθθοῖ οα ὑπ Οτόνγη, Ὀαὺ ἐπ ΤϑαβοηΒ 
ΔτῸ αΠογθαῦ ἴῃ ὑπ ἔνγο οαβοθ. [Ιῃ Ῥούμ {86 ὑθομηῖοαὶ ἀσρτι- 
τηθηὺ 15 Ἰηὐγοάποορα, ὑγῇοτο 1ῦ ν}1}}} Ἰοαδὺ μα] θηρῸ αὐθηθϊοι ; 
θὰῦ ἔμοτο Ῥϑθοδιβθ 1 15. (Π6 τσϑαῖκ ροϊπὺ οἵ Τλοπποβί μηδ᾽ ομΒ6, 
βιοῦο Ῥθοδτβθ, ἐμοαρ ΘΆΒΙΥ ΘβίὈ] Βα, 16 18 οοπηραγαύϊ νον 
ἡπημηαύοσῖα] ἐο {Π|6 ἴββιθ, ΤῊ στρα] οὔοτῥ οἵ ἔμο ἀοίοποο ποοᾶρἃ 

ἡκὰς οὐδυδυ χκυλλοκίτ τος 



ἹΝΤΕΟΌΌΟΛσΤΙΟΝ. ΧΧΥ͂ 

ἰμρῖς ἐχετἐεὰ ἢγβὺ ἴῃ οοτηραύπρ' ἐμ 6 σΌΠΟΤΑΙ ῥγο)πάϊοοβ ν Β] ἢ 
αἰδοίοα ϑοοταΐθβ δβ ἃ τορυύοά ῬἘΠ]Θβορμοῦ πὰ ϑορϊβί, δὰ 
ΒΘΟΟΠΪν ἴῃ οὐοσῖ προ ἃ βοτηθυν μαῦ τότ ραγυϊοα τ Ῥουβοπαὶ 785- 

εἰδοαίίοη οἵ βοοταΐοβ. Αοοογάϊηρν ἐμ ροτέϊοπβ οἵ (π6 ἀθίθποο 
ΟΜ ΕΪΘΝ ἃγὸ οοποοτπϑᾶ τὶν ἔπθβθ ὕνγο Ῥοϊπίβ, 88 ΤΠ6Ὺ ἀγὸ {86 
 Μυϊ]οδῦ ἀπ πιοβὲ θαγτποβῦ, ἅτ αἷβὸ ἐμ τηοβὺ δοπβρίοιουβ ὈΥ͂ 

Ῥοείἐΐοπ. ΤῊ6 ἢἤγβε οοπίγοπίβ τι8 δὖ ἔπι οαξβοῦ, απὰ ἐμ οὗν 
᾿- πον τι δἴτον Μοϊδξαβ μα θθθπ ἀθαϊξ πῖθ. 

(γ.) Ῥργαγιδύϊο ἐγατηθιγουϊ. 

πιο ΘαδίοΓΠΔΤΥ Ῥτοοοάμτο οὗ δὴ ἀγὼν τιμητὸς Πδ8 Ῥγοτηρίοα 
Ῥιαΐο ἐο ογονσιι ἐμ Αροϊοργ οἵ ϑοογαΐοβ υυϊξῃ ἃ ἕατέμον υυϊβεϊο 
᾿δοτηρ!οέοποεβ, ΤῊΘ οταὐίου ὈΘΟΌση65 ἃ ἄγασηβ. ἂπ βδοίϊοῃ ἱπ 

᾿ς ἔδιγθο βίαρεβ ΡΆεθοβ Ῥοΐοτο τ8; {86 ἕοπθ οββαπροθ τῖξ ἐμ 
δοξίοι ; ἔπιοτο ἴβ θυύθπ Βουηθ ΘμΔΩΡῸ ἴῃ {μ6 ἀταυηδεϊβ ῬΘυβοηςο. 

᾿ ΕΩ πξθ ΟἿΣ 5βίαπὰ ἌΧΠΟΠΡ᾽ ἔμο ᾿ἰβέθμουβ πὸ οτονγὰ ἐπ οουτί. 
Ἷ Τπι6 ἤγεί Αοὐ φοπιρτῖβοβ ἐμ ἀθέδηοο, νι ἐμ ἀϊαίορτιο θούνγθοη 
᾿ βαοοταίεβ ἀπὰ Μοϊοξαβ, ἐδ νούϊπρ᾽ οὗ ἐμ μᾶροβ, απᾶ ἐπ ἄθοϊα- 
᾿ χαΐίοη οἵ {μοῖν νογάϊού. ΤῊΘ βοοοπᾶ ΘΟΠΊΡσῖβο5 ἐμ τίμησις οὗ 

Ο ἔδιο ῥχοβοουΐξον, ϑοογδέοβ᾽ ἰγοῃΐοαὶ ἀντιτίμησις, [μ6 ᾿πέοτνθηξο. 

᾿ς φἔΡΙαἴο δπὰ οὐμον ἔτ οπᾶβ οἵ βοογαΐοβ, {π6 ἢγβύ βύβρϑηβθ, δπᾶ 
 ἄδοῦ ἐδο ἤμπαὶ νογάϊοί. [πῃ ἐμὸ ἐμϊτὰ Αοὐ ἐπ᾽ Ἰπᾶροβ ἄρρθαν 
 Βοΐοτο ἃβ ἀἰξεϊηρτιβῃοα ᾿ηΐο ὄνγο βοραγαΐθ θοάϊθβ, δἀάγοβεοά 
᾿ς βοραγαίοὶυ ΒΥ ϑοοτγαίοβ, ἐμ ὁπ Ηἷβ ἔτίοπᾶβ, Ηἷβ ὅσα ἡπᾶροβ, 
ςς ἔδιο οἶμον ἀϊνοβίοα οἵὁἨ (Π6 παπθ δηᾶ ἀοοπηθά ἴο ἔμ οοπβο- 
Π πὕοποοβ οὗ {ποῖγ πητὶρῃίοουβ ἀθοά. Τμθ ἴοπο οἵ ὡροϊοροῦϊο 
Π αριπηοπῦ ἰπ ἐμο ἢτγεὺ Αοὺ 15 βυοοοοᾶρα Ὀγ αἀϊρπ θα ἰτοην ἴῃ 

ΠΟ 4ἴιο βοοοπᾶ, ἀπὰ ἐμπὶβ δρδίπ ἴπ ἐμ6 ἐμῖγὰ ὈῪ ἃ βίγαϊπ οἵ Ἰοίιν 

᾿ς ΡΙΌΡΒΘΟΥ. 

2. ον νὰ 15 ΤΗῈ Ε ΑΡοιοαΥ ὉΒΠΑΒΑΟΤΕΒΙΒΤΙΟ ΘΒ, 
ΒΘΟΟΘΒΑΤΕΒ ὃ Γ 

᾽ς ΖοΙ ον (11. 134. ποίθ) ἱπβἰβέβ ἐμαῦ ἔμοσθ 15. δὴ ΔΌΒΟΠΟΟ ἴῃ {πὸ 
Πς Ἀροϊοργ οἵ ἐδπιαύ ἔγθο αὐὐϊβεῖς Βδ πα] πρ' τυ ΒΙΟΙ. ομαγαοίουῖβοβ ὑΠ6 

Ἧ  Ῥιαΐορτιοθ, αηὰ οἰαῖπηβ ἐΠ18 85 ἂπ ουϊάθποο ὑμαῦ Ρ]αἴο μδβ θουπᾶ 

᾿ς Βἰπιβοὶἢ ἰο ἕο ]]ονγ ἐπ6 ᾿πὸ δοΐυδ!ν ἔδκοη ὈΥ ϑοογαίθβ Βαὺ 
686 βέγοηρίῃ οἵ {18 ροβίἐϊοῃ 18 αἰπηϊπίβμθα ὈῪ βθύθγαὶ ὁοἢ- 

᾿ς κἰδοταξίοπβ. [πὸ ὑπ ἢγβὺ ρίδοθ γγθ βᾶνθ βθθῃ ΒΟΥ ογθαῦ, 8 

᾿ αᾳπηοιηξ οἵ ατ μα8 ἴοιιπᾷ ἰἐ8 ταν ἱπίο {πὸ δἰγαούατο οὗ ἐδιο 
Π Ἀροΐϊοργ ; νὸ Βανὸ βοθὴ ἕο δον ἐπαὺ βᾶπηθ αὐτὸ μὰβ ποῦ Ῥθθὴ 



ΧΧΥῚ ἹΝΤΕΒΟΘΌΟσΤΙΟΝ. 

τοβίγιοἰοὰ ο ἔπιὸ αὐταπροιηθηὺ ἃπὰ οαῤιναγᾷ ἄγοβ8 οὔ {Π|6 Βρθθοῖ, 

Ραὺ 80 ροπούγαίθβ ἰΐβ υΟΥῪ βαρβίδποο, ἐπαῦ θνθὴ ΒΘΤΘ 1 18 ἴτη- 

ῬΟΒΒΙθ]6 ἕο ἵσποτο οὐ ἀοβ μα Εν] γ ἕο Πποὶδ 086 τη ϑύου!οδὶ οἰ οπηθπύ, 

Τὸ ἰβ ον ἶθα ἐπῖβ Θοπβί ἀου]6 ἀραξοτηθηῦ ἐπαῦ Ζ6]16Υ᾽Β Ἀ5βθν- 

εἴοπ οὗ ἐμὸ αθβοποο οἵ ἔγθο ατοϊβύϊο Βδηα]πρ' οαπ θ6 δἀτηοά. 

Βαΐ, ἴῃ {Π6 βοοοπᾷ ρἶδοθ, βὸ Ὡν 88 ὑπ ἔδοῦ τϑιηδῖμβ,---απᾶ ἕο ἃ 

οοτίαϊα οχίοπὺ ἰὉ ἄοο5,--ἰῦ ἰβ τϑίοσα Ὁ] 6. ὅο τῆοσθ ον οαδ Οδι1565 
ἔμαη ἐμαὶ οἵ Παἀο ἐγ ὕο {πὸ βρϑθοὶ οἵ ϑοοταΐθβδ' 186 οοῃ- 
αἰείομβ τυ μίοι ῬΙαΐο μαᾶᾷ ἕο {Ὁ1Π] τῦοῦθ ὕμοβο οὗ ἃ βρθϑοῖν ἴπ ἃ 
οοατύ οἵ πβέϊοθ, ρσοπουπορᾶ ὁπ ἃ ἀοῆηίίο βίον αὶ οοοαβίοῃ : 
μ6 παᾶ ἴο οοπβαϊῦ ὑπὸ Ἔχ ροποῖθβ οἵ ἐογθηβὶο νου βι ὑπο, ἃπᾶ 
ἤο ΘΠ θΟΥ ἃ ΤΟΡΙΥ ὅο {πὸ ἀρῆπιίθ ομαγρῸΒ. οἵα νγ6}1-Κπόύγῃ 

ἱπαϊοίτηθπί. πᾷ δἰ μοαρ τυ} Πΐτη (85 νεῖ Χοπόρμος ἴῃ {Ππ6 
ΜοιμορΆ θα, ἐπουρἢ ἴῃ ἃ αἰδυθαῦ τρᾶπποι,)} {Π6 τηδῖη ομ]θοῦ 
ΘΟΥΙΔΙ ΠΥ νγαὰθ ὕ86 Οἱ ἱπηαΐθ ὁπ οἵ ργθβθῃξηρ ἐο ἘΠῸ ̓ νουἹὰ ἃ 
βοσίουβ ἀπὰ αὐδηπαξο Ὑαρεομεῖοη Ὁ Εἰς αἄοτοῦ ἐραθπος -γοξ 
ΠῸ ψγὰβ ΠΟΠὄ ὙΠῸ [655 ὩΠΟΘῚ ᾧπ6 προρββιίυ οἵ δἀορέεϊπρ' ἴῸΥ 15 
ἔρπτηθυγοῦῖ {π6 οἰτουτηβίαποθ οὐ ὉΠ δοῦπδι ὑγτια]. [πη πο δπιτὰ 
ΡΙπσο,πῖπ ρτοβοτσ ΠΟΘ ΟΣ ΠῸ Ἰπδοροπάσπς ἐοβυϊ πο ΠΥ 48 ἕο 
νοῦ δοοταύοβ δούθδ! !ν Βαϊ, ον ἤανο {π6 Τοῦ ΒΘΙΌΤΟ ἃ5 ὑπαῦ 

{πὸ ῬΙδξοπις ΑΡΟΪΟΡῪ νγὰβ ποῦ 8Ιοπθ ἱπ {μ6 ἢΠθ]ὰ 85 ἃ ῥγοίβεβοά 
τροοτα οὗ {π6 ρυθαῦ ὑθδομουβ ἀθίθῃηοο. Τὴ Χοπορποηΐθδπ 
ἈΡΟΪΟΡΎ, ἀδνοϊὰ ἃ5 1ὖ 15. οὗ δι  Πουῦν, θοῖπρ' ῬΟΥΒΔΡ5 ἃ δοτηρῖ- 
Ἰαδίοπ ἔτομλ ΧΟΡ μοπ᾿5 ΜοιηοσαΡ] α 1. 1, 11, ΕΥ͂, ν 1} (566 δ οϊη- 

ΒανΒ Απτηθυϊαῃροη 1. ἴῃ Ῥ]αΐομ᾽ 5 Θϑιηση ! οῃ6 ὙΥουΚο αρογ- 
βοίχὺ νοῦ Ηϊθτομγτηβ ΜΌΠ]ΘΡ, ΤιοῖρΖὶρ 1851), 185. ἃ οᾶ86 ἴῃ 
Ροϊηύ, Ηδα {μο Ῥ]αΐοηϊο ΑΡΟΪΟΡῪ Ὀθθη ἃ τϑοοτὰ οὗ οοῃ(οβδβοα 
Πἰβίουυ, 15 16 ῬόΟββίθ]ο ὑμπαῦ {Π6 Χοπορμοηύοδη ΑΡΟΪΟΡῪ βου! 
μᾶγθ Ῥθθη 50 ἔτατηρα 85 ἴο αἰ ον ἤοτα ἰδ ποῦ ΟὨΪΥ ἃ5 ἰο υυβαῦ 
τῦδβ βαιά Ὀαὺ δ5 ἴο ψῃδῦ ννὰθ ἄο0Π6,----ῶβ [Ὁ Ιηϑίαποο ἴῃ {86 

βίαϊοιηθηὺ (22) ὑμαὺ ϑϑοοταΐοβ᾽ ἔτο μβ Βροκ αὖ ἐπ {γ]8] ἃ5 
συνήγοροι, πὰ ἀραῖπ (23) ὑπαῦ ϑοοταῦοβ τοίπβοα. ὑποτιμᾶσθαι 
αἰξορούμον, θοῦ τυ μον βἰαἰουηθηΐβ οοπῆϊοῦ τ ἐπ ῬΙαξοπῖο 
τοργοβοπίαυϊοη ὃ Βυὺ {ποτ σοῦ γοῦ οὔμον Αροϊορίοβ οχἑαπῦ 
Ῥοβίθβ ἔμθβθ, Ατιβίοί!θ ἴῃ ὑπ Βμοίοτϊο (11. χχη, 12) ααοξο5 
ἔγοτη ἃ ϑοοναίίς ΑΡοϊοργ οἵ Τποοάθοΐοβ, ἃβ. οοπίαϊπῖπρ' ὑπ 6 [0]- 
Ἰον Πρ ῬΑΒΒΑΡῸ, εἰς ποῖον ἱερὸν ἠσέβηκε; τίνας θεῶν οὐ τετίμηκεν 
οὖς ἡ πόλις νομίζει ; ἃ οβ468 ἴῃ ἔπ βᾶπηθ ομαρίον ἢθ φαούοβ. 
6 ΤΟ]]οννπρ' ῬαΒΒαΡῸΒ. τὶ ποὰὺ τηθηξίοι οἵ ἐμοῖς ἀαξμοῦβ μας 
ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ ἰτοτὰ βίτα αν οοπηροβίἐϊοηβ ; μέλλετε δὲ κρίνειν οὗ 

ΓΜ ὰ ζουυδπς ς ο “«: "᾿ ἘΉΤΑΑΤῸΣ ΤΡΚΆ  ελο, ΤΡ ΎΝ 



ἹΝΤΕΟΌΟΌΟσΤΙΟΝ. ΧΧΥΙ 

τ ἀνε ἀλλὰ περὶ ἐπιτηδεύματος, εἰ χρὴ φιλοσοφεῖν (18), 
μά τὸ δαιμόνιον οὐδέν ἐστιν ἀλλ᾽ ἣ θεὸς ἣ θεοῦ ἔργον" καίτοι 
᾿ ὅστις οἴεται θεοῦ ἔργον εἶναι τοῦτον ἀνάγκη οἴεσθαι καὶ θεοὺς 
εἶναι (8). Οποθ πιοτὸ, ἰξ ἰβ Ῥσόθδῦ]6 δπουρ, ἐμαὶ ἐμ βίου" οἵ 
ΤΠ γβῖδβ μανΐηρ' οἴϊδεγοα βοογαΐθβ ἴοσ π86 ὁπ 8 ἐσίαὶ ἃ ἀθίδποο οἵ 

᾿Βῖβ ονσηι φοϊηροβίηρ στον οὔ οἵ Ηἷδ Βανίηρ τυτϊἐΐθῃ δὴ θα θογαΐο 
᾿ Ῥοβέβυπηουβ ϑοογδξϊο Αροϊορυ. 

Ο ΤῈ 15 ἔδμοπ ἴοο ποῦς ῃ οἵ δπ αββαπυρεϊοι, ἐβουρὴ οοπη οπδηοοάᾶ 
ΟἘῪ Ζδοῖϊον απὰ Μτυ. ατοίθ δ8 τ] 25. ὈῪ το ΠΥ οἷον τυ ἕουβ οα. 
{πὸ βυδ)θοί, ἐμαὺ τ οδπ τὶν οα ἐμ Ῥαΐοπῖο ΑΡοΟΪΟρῪ 88 ἃ 

᾿ Βαθπίαπίϊ8] τορσοἀποίίοῃ οἵ {πὸ βρϑϑοῖὶ οἵ ϑοογαΐεβιυ [πάᾶο- 
Β τοβϑηξίϊοι γ6 οὐ ψῆδὲ 8ο- 

«αϑίον βαϊά, οὐ τυ μοέμου πὸ βαϊὰ τπποῆ οὐ ᾿ἰ{ 16, οὐ Ποὺ ἔθ ἢθ 
Τρ πιξο πῆ π΄ ἀ! Ὁ πῆρ σΠητΟοΚ [αἴ 

ἘΞ ἽἭΠ ; ΠΟΙ, ὙὙΠΘῚ τ Ε.: βύπαϊοα ἐμαῦ τοργοβοπία- 

ἐπ ἂρ νψ͵ὸ ποῦν ἔμοβο ἐπίηρβ δὴν {6 Ῥούζοσ. Ἰγοι Ρ {9 
 βέμαϊοα βρϑθοῖ οἵ ΡῬ]αίο οπαροάϊοα δαί μθηξίο το π  πἰβοθηοθβ 

Ὁ 

οὗ ἐπε ππρτοπιοαϊἑαίοας αἰξοταησοβ. οἵ Βῖς τραβίον, ἐο ἀϊερα- 
ΒΕ πὸ ὁπ6 ἴτομη ἐπ οἴδον ἰβ τότ ἐμδπ τὴ δ ἈΒΒΌΤΩΘ 
- ἀο. 

Νοιὐιντβέαπαϊπρ', τγὸ οδπὶ βθοὶς ἴῃ ἔπ ΑΡοΪορῪ ἃ ροτίγαϊξ οὗ 
ἷ γθουφή Βοΐοτο μἷβ ἡπᾶρϑβ ἀπὰ ποῦ "6 ἀϊβαρροϊηἰθᾷ. Ῥ]αΐο μδβ 
μοὲ Ιαἰὰ Ῥοίογτθ τ8 ἃ 1ἴοταὶ ΒΑντα ἶνο οὐ {Π:6 ῥῬτοοθοάϊηρε, απὰ 

 Βιδάθδῃ τι ἔμϑηοο ἕοστηι ὑπ οοποθρύϊοι ἴοσ οαγβεῖνοβ : σαΐμον ΒΘ 

ἀπ ἀμαμαν ς οἴμα ἀυνκον ὡς ταῖς εἶτ " ΠῚ 15 18, ἐπ6 ἰδπῃρτιδρο 15 15, τηποὴ οὗ ἐπο 5}Ὁ- 
ΤΉΔΥ Ὧ6 ἢ]5; πούνει πδίαπαϊπο,, ααϊία ἱπᾶοροπάοπέὶν οὔ 

ἔδιο ᾿ἰΐογαὶ ἐγαξῃ οὗἩ ἐμ τηθδϑηβ, ἢ στιαγαπέθοβ ἐο τι ἃ ἔγιιθ Θ0Π- 
᾿ σορέϊοπ οὗ ἔπ6 βοθπθ δηᾶ οἵ ἔμ τηδ. 6 βθὸ ἐδμαΐ “" ΠΡΌσα μα 
φοπέυτηδοίδτη ἃ τηδρπϊξυἀΐηο δηϊτοὶ ἀποΐϑηη πὸὴ ἃ βιρουρία "ἢ 
 (6ῖο. Ταβο. 1. 29), ἀπὰ ἴδοι ἐμαξ 16 τησβὸ θ6 ἔσθ ἕο ϑοογβέεβ, 

Αἰ μουρἢ τὰ ἢ ΟἿσοτο Ηἰπηβ6} το παν ἀογινοα ἐπ οοποορέϊοι 
ἔτοπι ΡῬ]αίο᾽β ἰάθαὶ ἀπᾷ ποὺ “ἔγοπι ἰβέουγΥ. 76 μοὰῦ Μοϊοίιβ 
συβήοοίοα ἐο ἃ φιοδεϊοπίπρ πίοι, ἐπουρἣι ᾽δ τηδὺ ποῦ μᾶνὸ θθοπ 
διὸ Ἰΐογαὶ ἐρώτησις οἵ {π6 ἐτία], Ἔχ μ᾽ ἐ8 ἕο τ {π6 στοαῦ 4068- 

ϊοποῦ ἴπ Ηἷβ οὐγῃ οἰοιηθηΐ. ΥὙΥΘ ἀΐβοονον τοροαύθα ἱπβίαποοβ 
οὔ ἐπι ἵτοπυ, νυ μίοῖι, απ  εἰπρ' 56 -ἀρρτθοϊδεϊομ τυ δ ἃ ἔσαθ ἀπᾶ 

᾿ς πηδαίξέοτίπρ' δβἐϊτηδέθ οἵ οἵβιουβ, ἀθοὶ ποθ ἕο ἀγρὸ οοῃβίἀθσαδίοῃβ 

ΟΠ σῬίος, Ἰδεεί. Π 40, Οἵο. ἀθ Οταὶ. τι, ψαῖοσ. Μασ, ΥἹ. ἵν. 2, Βιοῦ. ΕἸοσ. 
Τ. 54, Θυϊπεῖ, Τηβὲ, ΤΙ, χν. 30, ΧΊ, ἱ. ΥἹΙΙ, 56. 



ΧΧΥΠΙ ΙΝΤΕΟΌΌΟσΤΊΙΟΝ. 

νν βίοι Πὸ θογοπᾶ {πὸ ἱπέο!]θούμα! οὐ πποταὶ θη οἵ {πὸ ἡπαρ8. 

Ἡρτο τ Βᾶνο ἐμαὺ βἰπρυϊαυν οἵ νγαγβ ἀπᾶ ἐπουριύβ μοι 

νὑγῶβ ΠΑ] δὲβ οἴδποο ορέγαδίηρ 1066} ὕο {Π6 νοῦν ἰαβῦ π᾿ θοπ- 

τοταρὲ οἵ οοπβοαιθποθβθ. Ηριθ ψγ Βᾶνο {παῦ ομαγμοίου!βέῖο 

αββουίίου οἵ ρυϊναίο Ἰυαδρτηοηῦ ἀραἰπδβύ δας Υ Υ τνἈΙ ΣΝ ἀθοίαγοΒ 

βοι ἴῃ ἐπ τυουᾶβ ἐγὼ ὑμᾶς, ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ἀσπάζομαι μὲν 

καὶ φιλῶ, πείσομαι δὲ μᾶλλον τῷ θεῷ ἣ ὑμῖν (29 θ). Ηδτο 6 

μᾶνο αἶβο μἷβ ἀἰβαρργοναὶ οἵ [Π6 οχ᾿βεϊπρ' ἀθιπμοογδου οὗ Αὐμθηβ. 

νΒΙοἢ μὸ ταῖμοῦ ραταᾶθβ ἐμπαπ ἀϊβριΐβοβ, Απᾶ Ἰαβθγ, [π6 ἄθορ 

το ρἸουβμοβα τυ μἰο ὀνουβμδάουγοα 4}} Π8 ομαγδοῦου Ὀγθαῦμοδ 

φουίμ πὶ {π6 δοοοαπί μΒ6 τοπάριβ οἵ ἢΪβ ραβὺ Π|6, ἴῃ ὨΪ5 δηύϊοῖ- 

Ραθομβ οἵ [πὸ ζαύατο, δᾶ ἴπ 5 γΒ 016 Ῥτθβοπῦ ἀθπηθδ ΟΡ. 

“ἡ ἈΠῸ ἴπ6 ρυό οι οἵὈ {πὸ τοϊδίϊοπ οὗ ἔπ ΑΡοΪορῪ ὕο 

ταῦ Ξϑοογαΐοβ ΔΟΙΠΩΠΥ͂ Βα 1 τητιβὺ τ πὶ 5 15 ΠῸ 

ἀουρε ἐπα τ Ῥοάίοβ- ἔοσεμ. ἃ ΗΠ 61 το σοργοβοηίαύϊοη : ἃ Τρτθ- 

βοπξαθθη. οἵ βοογαίοβ αἃ5 Ραίο τυ ϊβῃοᾶ 5 ἴο οοποοῖνα οἵ δἴπ, 

γοῦ αὖ ἐμ βάτηδ ἐϊτηο ἃ5 ὑσιιο ἴο παξαγο 85 {86 τύ οἵἉ ῬΙαξο οου]ᾶ 
ΤΌΠΟΥ ἴὖ, 

4. ΤῊΕΒ ἈΡΕΘΌΛΟΥ͂ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΙΟΘῪ ΑΒ Α ῬΈΡΕΝΟΒ. 

Τὺ ἐπ ΑΡΟΪΟΡῪ αἰπὶβ αὖ τωποῖι τηότο ἔμδῃ ἃ τοξαξαίίοπ οἵὗἁ 
ἔπο ἱπαϊοίπιουῦ οἵ Μοϊοθξιβ 1 δἰγοδάυ βυποιο πεῖν οντασπῦ. ὙΥ0 
μᾶνο βοθὴ ἐπαῦ {πὸ ἀγονθα δηβνον ἰ0 Μοϊοίτβ 15 ἐμαῦ ρατύ οἵ 
ἔπι Βρθθοὴ πβῖο ὈῪ ἰΐ5 ροβί οι Ἰοαδὺ ομα]Ποπροβ αὐξθηύίοι, 

Δη τ Β10 ἢ 15 Ἰοαδὺ ομαγαοίουιβοά ΒΥ δῃ ΔΙ οἵ ΒΟΥ ]ΟῸΒ ΘΟΠΟΘΙΝ, 
ΤῊ βἰαίοτηοπὺ 18 Ὀδβίἄθβ υϑρϑαύθα!υ τηδᾶθ, ἐπα ἔμ τϑὰὶ 
βύσοηοίῃ οὗ {π6 Ῥγοβθουξίοι 1165 οαὐδίάθ οἵ ὑπὸ Ἰπαϊοίπηοπύ, ἀπ 

το ἶτο 5. ἃ ΘΟΙΩΤΑΘὨΒαταύοΥ ]ο Σ᾽ οἰϊοτῦ ἴο τηθοῦ τύ. 
ΤῊΘ ποτίμ, ἔμποη, οἵ {π6 ΑΡΟΪΟΡῪ 85 ἃ ἀοίθποο τησβὺ Ὀ6 

τηθαβιγο, ἴῃ {π6 ἢγδὺ ἱπβίαποο, 1 τγ Ὑ1}], ΌῪ 18 Βα ΒΠοἴο πον ἃ5 
ΔῊ ΔΉΒΥΘΙ ἰο Μοϊοίμβ, θαῦ ομϊογ ἀπᾶ αἰ ἰτηαΐοῖν ΒΥ 18 5πΠ]-. 
ΟἰΘΠΟΥ͂ 88 ἃ πε Ποαδίοπι οἵ βοοταξοξ᾽ ὙΠΟΙ͂Β τπθηπο Οἵ ΠίδὉἢ 
ΤΕ ΜΠ] ποῦ τσοὶ αἰδοῦ οὰν οβεϊσηδύθ, τυ μοίμον τσ τορατᾷ ἐπ 

ἈΡΟΪΟΡῪ 85 πὸ τηροῦν ὑμδῃ ἃ ἀοίοποθ δἀαρίθα ἴο {πὸ Εἰβίουϊοαὶ 
οοοκβίοι οὗ ὑπ ὑγυ18] ἀπα ἕο 7παϊοῖα! ΘαγΒ, ΟΥἨ δ5 ἃ βῬοβύβατηοιβ 

7αδειποδίμοπ οὗ ἐπ6 ουθαῦ τηδβίου ἴπ {πΠ6 ουοβ οὗ ἐμ Ἠδθ]θηΐο 
νου, ὙΤΠΟΙρΡῊ {Π|6 ΤΊΟΥΘ ΘΟΙΩ ΡΥ ἢ Θηβῖνο δἴτη ἴα ἀοα θ 1685 ὅπ 6 
ΤΘΔ] ὁπ0, γοῦ ῬΌΡ]Ο ορί πίοι μδᾶ πποΓρΡΌΠΘ 15 5οὸ ΠΠ{ {16 Ομ ΔΠρΡῸ 

ΔΑΒ ὁ τηδέζου οἵ ἔδοὺ, ἐμθ Αὐμο- ἄθδαίῃ. ΤῈ βίου οἵ ἐμοὶν ραββίοπδῦθ 
ὨΐδηΒ ΠΟΥ τοροπίοα οἵ ϑβιοογαίοθ᾽ τϑιῆοσβο Ῥοϊηρ ογοϊκοᾷ ὈῪ ἐπ σορσθ- 
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ἴα ἔανουν οἵ ϑοοτγαΐοβ βίποο ἷβ ἀθαίδ, ἐμβαὺ ἐπ Ἰυβο βοιρεϊοι 
ὙΥΒοἷν νγὰβ τηοϑῦ οαἱου αἰοά ἕο βαὐύϊβίυ ἴδ νγὰβ ᾿ἀθηθ αν ἐμπαῦ 
τθῖο πουὰ παν θθθη τοὺ ἰο {πὸ Ῥάγροβα αὖ {πὸ ὑτίαὶ, 

Εϊτβέ, ἔμθη, τυ μαῦ βοτὺ οἵ δὴ ΔΠΒΥΤΟΥ 18 οἴογοα ἴο {πὸ ἱπάϊοῦ- 
χαθηῦ οὗ Μοϊοίαβ ὃ 

 Πμαῦ ἱπαϊοίτηθπὺ αἰνίο5 1056} πο ἔττο δ] θσαύοηβ, ἀπο υ 
ἔδο μοδὰβ τοβρϑοξ νου (45. νγὲ βῃοι!ᾶ ξαν) οἵ τοὶ σίου ἀπᾶ οἵ 
τηοτα ν. 'ΤῊΘ τα βο Βιοῦ ὕο στρογ! ν 18 86 ρουγογβίου. οἵ {86 
γουίῃ ; ἐμὸ οἴἴβποο ἀραϊηβὶ το σου 5. ἐμο ϑοξέξηρι. ἔονεῃ.9Ε. 

"ΕΌΓΔΠΡΟ σοάβ ἴῃ ἐπ ρἷδοθ οἵ ἔμοβθ οἵ ἐπ βἰαΐθ, . 
ΝΟΥ ἐπουρη ἔποβο ἅτ ρα ἱπίο {Π6 ἔογτη οὗ βρϑοῖβο οματροβ 

δραϊπβῦ ϑοογαΐοθβ, {ΠΥ ἅτ 80 (411 θαῦ ἐμαῦ οἵ ἐμ καινὰ δαι- 
μόνια) ἴπ ΔΡροδταποο δἴοπθ : ἐμ ἅτ σϑα]]ν βοϊθούθα ἔγοτα ἐπὸ 
παρε οἵ ἱπιραίαὐϊοηβ φαντοπεαγ Ἐεσαθ ἀρτϊηβὺ ΡΕΠΟΒΟΡΉ ΙΒ 

ἷ ΤῊ ῬΒΙΟβορμοτβ, ἱ. 6. ῬΕγβιοἰβίβ, ὙΈΓΘ Ρορα- 

Ξ αϑβοοϊαϊθα υυτθῃ αὐ μθίβυα, ὑπὸ ΟΡ Ιδίβ δ ῬΟΥυ υβίοὴ οὗ 
ΠΝ “ΤΠ ΔἸ]οραὐίοπβ οἵ “ἐδ οἷά αροιξαιβ, τὸ ὙΠοΝ 

ἸορῪ ἢγβο δα άγθββοβ 15 δ, ἀγὸ ἄτανγῃ ἔτοση 6 βδτη6 
Τορϑυίουυ, ἃπᾶ ἀγγαῖρηι ϑοογαΐθβ ἴῃ Π|Κ τη π . ἀπᾶϑν ἐπ ὕνγο 

ιοδᾶβ οἵ το ρίοι ἀπα τηοτα! ν ἃ5 ῬἈΠ]ΟβορμοΣ πα ϑορμῖβέ. 
Ἢ [8 ἔσο ὑμαῦ ὑπ ραγέϊουϊαν οουηρ αἰ πὲβ ἔπ γ ΘΧΡγΘββθα ἃ ΓΘ 

ποῦ ἔπ6 βατηθ; Ἀαΐ 1Ὁ 15 ποὺ ὑμαὺ ἐπ6 οβαυρθβ ραῦ ἔουνγαγα ΠοτῸ 
ΟΠ 816 685 σΌΠΟΓΑΙ ὑπαπ ἰμοβο. ΤΏΘΥ ἃτὸ ΟὨΪΥ οταϊ ἐθα ἔμογο 
Ο Βρδδῦβθ ἐπ υ πσοτθ ἴο δοῖὴθ ἀπᾶθυ οοπβιἀογαθίοη ἤθτθ. [π ἐπ 
᾿ς ΟἸοσᾶβ βοΐ ἔμιθβθ δπὰ {μοβο ἃτὸ ραῦ ἔουυγατὰ αραϊπβῦ βοοτγαΐοβ, 
ΠΟ πὸ ἴον μ6 οἴμοσ. Απᾶ ἴπ ὑπ Αγροϊορυ 1ξβθ! (24 Ο---) 
ΟΠ ΚΕ4Π|6 οἷά δοσίβουβ ᾿ ἅτ τϑργθβοπθα 88. θυθῃι! !ν Ἀρροπαϊηρ' 
 Βοΐἢ “ Ρεσνογείοη οἵ {6 γουξῃ " ἀπά ““ αὐμιοίβιη " ἔο ἐμιοὶγ οὔιὺ 

ο΄ 3) ἱπαϊοίπηοπέ ἐμπογοίοτο οἵ Μοϊϑίτιβ οοπέαϊ πὰ πὸ ομαγρῸ, 
᾿ς 806 ἐδπαΐ οὗ δαιμόνια καινά, νυν Βϊοῖι τγου]ὰ ποῦ θ6 πηοὺ (80 [ἌΣ 5 
᾿ πῆρ 6) ὈΥ {πὸ ὀχρίαπαύίοη ϑοογαύθβ μδά τοηάογοὰ οἵ ἐδ 
Ο ἄθοροῦ δπὰ υυἱᾶον ἀπ οἱἄθυ ῥγο᾽ ϊοθβ, ρουβοπὶ θα ἴῃ “ ἐμὸ οἱ 
Π ΔΟΘΌΒΟΥΙΒ,᾽᾿ οΥ ὈΥ πο ᾿αδεϊοιύϊοπ. 6 τηϊρῦ 6 Δ0]6 ἰο οὐδεν οἵ 
ΟΠ Ἔππιὸ ρόποιαὶ τη μοὰ οἵ ἷ5 16. 

Ββοπέδίίοη οἵ Ἐατὶ ρ ἀο8᾽ Ῥαϊατηθάθβ 41: Ὑβογθαβ 6 ὅπὰ Χοπορβοι, ἦνθ γϑδγβ 

᾿ς Β., πὸ ἰβ δινδυΐϊουβ, Ἐυτίρίἀοα ὑγθ-ὀ δον ϑοογαίθβδ᾽ ἀθϑῦν, ἀθδ!ηρ' υἱτἢ ἐδι9 
᾿ς δοοερδοᾶ βοσγαίοθ ὈΥ 7 γελτβ. Χοϑπο- δἱοραέίοηβ αραϊπβὲ βοογαΐθβ δ 1 86}}} 

Ὁ γῆοη απὰ Ῥίαίο πσουἹὰ μανὸ πιδὰθ 6 ἰπ []}} ροεββοββίοῃ οὗ ἔμ ρορῦϊαν πιϊπὰ, 
᾿ς πποβξ οἵ ΔΩΥ βυοῖ οἴδηρο οἵ ροϊπσ: 8:60 ΖοΊϊον, 1, Ρ. 138, ποίο, 



Χχχ ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Ἡδοτο ἐπογοίοτο βοογαΐθβ οομίθηΐβ ΠΙΠΊ561} τυ ἢ ἃ ἀἸα]ϑούϊοα] 

νἱοίουυ ονὸν Μοϊθέυβ ; Ἰηβίραα οἵἨ δηΐουϊπρ' ᾿ηὔο {Π|6 τηθυῖέβ οὔ 
ἔδιο φαρβύϊοιι υῖτἢ Εἶπ, μ6 ἀΐβροβοβ οἵ Βἴπη βασσ δ υ]γ Ὀγ δα αϊπρ’ 
Εἶπ ἕο {πὸ ᾿ἰβὺ οἵ ργοίθπάοιβ, Τῦ ἐπ ομβδυρο οἵ δαιμόνια καινὰ 
8 Β ]οοίοα ὅο ἐμ βατηθ ἐσθαϊτηθηΐ,----ῶ ὑγθαϊτηθηῦ ομαγδοίογβθᾶ. 
ὈῪ ΤΟΙ ΠΡῸΣ ἃ5. ΠΈ16 Ῥούξου. ὑμαπ Βορ ἰβέϊοαὶ, --ἰῦ 18. θθοθῦβθ 
ἐμπαῦ ΟΠαΓΡῸ 15 156} ἃ βορῃϊβύϊοα! οπθ. 1ύ πσϑϑίβ τὸ δαιμόνιον 

ἰπΐο δαιμόνια, ἐμ ἀϊνπο ὩρΌΠΟΥ οἵ νοι ϑοογαῦθθ ΘΟ βυθ ἸΥ 
ΒΡΟΚὸ ἰπΐο ἀϊνίηθ Ῥοίπρβ. ϑοογδίθβ ὑπ ΓΘ ΟΓΘ 18 ΟΪν τοῦτ πῖπρ' 
Μοϊοίτιβ᾽ βορῖβπι ἀροπ Εἰτηβοὶ δ, ἤθη ἢ6 ὑγοαύβ {Π6 δαιμόνια οὗ 
ἐμ παᾶισξσπεπε 5 1ΕἼΕ Ἐδὰ βοσα δαιμόνια πράγματα. Ἦϊ5 ψ 8016 
ἀοδ!ϊηρ τὶ τ Π|6 αποβύϊομι. οἵὁ Πούθσοδοχυ πᾶθ δὰ οὔβουνδὈ ]6 αἱ 
-Δον κα ΤπΡΡΣ Ἐν τα πὴ ΚΑΤ ΟΟΝ 
68}18 [η6 βὰπ πα τηοοπ ρὈΒ, γοῦ ἢ6 που ΓΘ οοχηταῖίθ Ηἰτηβοὶ 
ἴο ἃ ἀἸἰδυϊποῦ τθοορπϊθοη οἵἨ πῃ βίαύθ σοᾶβ, Δ τηοσθ ἔμ ΒΘ 
τορυάτιαίοβ Ὀθ θῇ ἸΏ ἃπΥ οὔμουβ. Βαῦ ἰῦ τησδῦ 6 τϑιμοσηθουθᾶ 
ὑμπαῦ η ὑποβο ἄαγβ ἴονν θοῦ] Πανθ οαβῦ ἃ βύοπϑ αὖ ϑοογαΐθβ [Ὁ 
ΒΌΘΪ. γϑύϊοθπορ : 8π4 ὑπαύ 158 τηϑη 5 ῥσδοίϊοθ νγὰβ τ] ρίουβ, [61 
νγαβ ᾿δ| 16 ΘηααΐτῪ ᾿πΐο Ηΐβ ΟΡ᾿ πίοηβ ; δπᾶ ὑπαὺ ϑοογαίοβ᾽ ομδ- 

τοίου ἃ5 ἃ τ] ρΊΟυΒ τῆλ, Π15 βου οὕ 655 ἃ πα ἔΥΘαΠΘΠΟΥ ἴῃ το] 1- 
Θῖοιβ ΟΡβου ΠΟ 65, τγὰβ Ὀογοπα ἀουθὺ «πᾶ τηδάθ ῥγοοῦ βαρου- 
Πποιι5,---Πποαρὴ {πΠ6 ΧΟπορμοπύθαῃ ΑΡΟΪΟΡῪ θηΐθυβ ἱπίο ἰὑ αὖ 
ἰθρησμ. Ἐτομι ἐπ Ῥουβοηδὶ ἱπηρα αὐοη οὗ ἱστο ]ρίομ, ἴῃ βου, 

ϑοογαῦεβ μὰ Πτῆσ το τΕῖΣ τε Ἐς πρα]α στῇ τὰ ἀκπὶ στὰς τ 
1 ΠΥ ; πογθαβ ἴο ὑμπαῦ οἵ ρουνουύπρ' ὑπ6 γοιῃ 6 
156 ινσα οἴβονν 6 ΠΝ] ϑοίϊοδὶ τοίαξαύίοι 
ὉΓ τῷ ΠρΙΟ. 

5 ὙΥΠ δῦ νγαβ ΤΘΆ ΠΥ ἐουτ 4 ]6 1η {Π|6 ᾿ἱπαϊοξπηρηὺ οἵ Μ|616- 
ἴὰ8 τοβοϊνοὰ 1561 ἰπῦο ὑπ του ΡΌΠΟΙΡΆΙ ἱπτηραξαύίοπβ τυ Β] 

οοπηροίοα ϑοογαύοβ τιτ ὑμοβ6 ὕνγο βαβροοίοα οἴαββθβ οἵ σἤθῃ, 
{πὸ ῬΒΙ]ΟΒΟΡμουβ δηα {Π|6 Θορ ἰδίβ απ, Ἱκθορίηρ' ἴῃ σίου {Π6 
[χοῦ ὑμπαῦ ὑΠ6 ΑΡΟΪΟΡΎ δἀάγθββθβ 1086} οἰβοινμοτο ἴῃ {Ὁ} ἐο ἔμιοβθ 
ἱπηραΐδεϊοηβ, ΔἢΥ {ὉΠ16Γ ἰσθαύμηθπῦ οἱ ἐμθπὶ ἀπᾶρν ἐπ μοαᾶ οὗ 

{π|0 Ἰπαϊοίτηθηῦ οαη θ6 βραγρᾶ. 
ΤῊΘ τϑυηδί πάθον οἵ ὑπ ἀθίθποο ἰβ ἐακθη αρ ἢ ἔνγο ἢπο5 οἵ 

ἉΤΡαπηθὗ : {Π|6 τέ, αὖ {6 οαὐδού οὔ {Π6 βρθϑοῖ, θα]β τυῖθῖ θμ6 
ΘΘΠΟΓΆΙ Ῥγο] ἀἴοοβ, ὑμῖν οχἰβίθα ἀραϊπδὺ βοοταΐθβ δ ῬΈΪΠο- 
ΒΟΡΒου (ΡΠ γβ᾽οἱβὶ) ἀπᾶ βορ δ ἢ ἐμ οἶμον, τυ] οἢ ΦΌ]Π]οννγβ ἐπ 
ΒΡΘοΙΑ] το ρ]ν ἕο {16 ἱπαϊοίχηθηύ, οὐδυβ ἃ ραγξϊοαϊαν ᾿πϑϑϊποαθίοι 
ἴον ϑοογαύθβ᾽ τηλη πον οἵ ΠΠ 6 ἃ5 ἃ οἰξίζοῃ. 

ΟΝ ΝΣ τῶ πιο:  ὐέ λιζον. χω ΣΣ ἢ δῶν ἐδ νος 



᾿ ΙΓΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. χχχὶ 

Τὰ ἔπι ϑδυθ ον ρμουέϊοη ϑοογαΐθε ἄοθβ τυ μβαί, ἢ οδῃ, ἢγβε ἰο 
Ὧ τὴ Ὁ Οἴαξδδα. ἀπὸ {πότ ἰο 

τρίκτε πον πὸ τομάρι ἅτΟΒ6 ἴπ ἔδιΘ ρΌ Β]1ο τηϊηᾶ, ἀπᾷ πον ἴῦ 
τὴϑ ΒΓ ΠΟΘ ΕΥ̓͂ ΡΟΥΞΟΠΔΙ Δηϊπιοβιίυ. 

τ ἴδ ΒαΣαΪῪ ΠΘΟΘΕΞΩΣΥ δ 5μονν ἐμαὺ {86 ἱπιρπξαξίοπα οἵ “ ἐμ 
᾿οἰὰ ΔΟΘΌΒΟΓΙΒ ἢ οοπέδί τ ποίῃϊηρ οὗἩ ὅπ ἱπαϊ νυ] οπαγδοίοσν, Βαϊ 

᾿8ΓῸ (45 ϑοογαίθβ 8116068} τη ϊβέδ ΚΘΗ] ἐγαηβέοσγοα ἔγοση ἔμ ρορὰ- 
ἴαγ ποέξίου οἵ {μ6. ῬΆΠΟΒΟρμοσβ ἀπὰ ἐμ ϑορμίβίβι ΤῊ ὉΠ 16 
σοφὸς ἀνὴρ, μΒῖοι βοοτγαύθβ ἰακθβ βοὴ Ῥαΐηβ ἴο ἀἰβοϊαί τη, 15. ἐΠ6 

ρροϊ!αέϊοπ οὐ σίμα!ν θαβίουνθά ὁπ ἐμ Ἰοπῖο ῬἈΠοβορμοῖβ, 15 
τῦθη ἩΠ056 βρϑουϊαἰϊοηβ μαα ἰαυμοπηθᾶ {ἢ6 πηΐνουβο, ἀπ ἔγουα 

᾿δββοοίδυϊοη τγὰβ τπδίπτοα ὑμπαΐ αἰδεϊπούϊοη Ὀδένγθθῃ Ὁ δπᾶ 
φρόνιμος ΟΝ πὸ ἤπὰ ἴῃ Ατὶβίοί]α (Εξηϊο. ΝΊο. ΥἹ. νἱϊ. 5, 

καὶ τοὺς τοιούτους σοφοὺς μὲν φρονίμους δ᾽ οὔ φασιν εἷναι). 
ὑγ85 ἴπι οΘοηπρούίπσ ϑοοταίοβ ἢ ἃ Βα ρροβθᾶ οἷἶδϑβ οἵ βρϑοὰ-" 

Ἰαδῖνθ τπθὰ ἐμαὶ ἐμ ἔοτοθ απ οἄϊουβποββ οἵ ἐμ ἀοεϊσυιδέϊοπ 
σοφὸς ἀνὴρ οοῃδϊβιοά. ΤῊ ἱπυραϊαξίοη οοπέαϊποᾶ ἴῃ ἐπ6 υγοτὰβ 
τὰ μετέωρα φροντίζων οἵ ζητῶν, ἱ. 6. τὰ οὐράνια, ἰ ΘαθΔ }} Υ ρθπο- 
χα. Τῆο ϑομοϊαδῦ οα Αὐϊβίορῃ. ΝῸΡ. οὔ βαγβ, κοινὸν τῶν 
φιλοσόφων ἁπάντων ἔγκλημα. Τὴ 431 Β.0. ΤΙορο ἐμ 65, ἃ ἑαπαίϊοαὶ 

 ἘἈΒοΐοΥ, οαιτίθα {Π6 ἰὰνν εἰσαγγέλλεσθαι τοὺς τὰ θεῖα μὴ νομί- 
ὥντας ἢ λόγους περὶ τῶν μεταρσίων διδάσκοντας (Ῥ] αἴατοῖι. ὙἹῸ. 

 Ῥουῖοϊ. τόρ Τ), Αὐἱβίορῃ. εβρ. 380). ἘῈρο]β (Εταρτα. οι. οᾶ, 
᾿Μείποϊο, 1|. Ρ. 490) βαγ8 οἵ Ῥτγοΐαρογαβ, ἀλαζονεύεται μὲν, ἅἁλι- 
- τήριος, περὶ τῶν μετεώρων. Οποθ τηοτθ, ἐπ6 τϑίδσθηοο ἴῃ τὸν 
ἥττω λόγον κρείττω ποιῶν καὶ ἄλλους ταὐτὰ ταῦτα διδάσκων 15 

ΡΑΪΡΑΌΙΥ σοποταὶ. ΤῊΘ θδυ ον ϑορ ἰβέβ, ἃ5. ἐθδομοῦβ οἵ ρ]οδᾶ- 
ἴηρ', ἤγβύ ἱπουττοᾶ ἀπᾶ ροσμαρβ οουτίοα {πῸ ἱπυραξαξίοη οἵ τὸν 

᾿ ἥττω κοτιλ,, ἀπᾶ ἴτοπι ὑμοτὰ {π6 ἱπηρυζαύου νγὰβ ἀογῖνοᾶ ἰοὸ 
᾿ς οἴδιοιβ. [Ιβοογαΐθβ (χν. 1.5. Ρ. 313) βρθᾶκβ οὗ πὸ ομβαγρὸ θοίηρ 

ππδο ἀραϊηβέ Ηἰπιβοὶ ἢ, ὡς ἐγὼ τοὺς ἥττους λόγους κρείττους δύνα- 

μαι ποιεῖν, δα ἀραΐη (20. Ρ. 516), ὡς διαφθείρω τοὺς νεωτέρους 
λέγειν διδάσκων καὶ παρὰ τὸ δίκαιον ἐν τοῖς ἀγῶσι πλεονεκτεῖν. 

 Οὐΐαπι αἶβο δείβομοᾶ ἕο ἐπ Ῥγοίδαβίου ἢ οὐὗἨ δὴ ἱπβύγαοίου ἴῃ 
ρροαδϊείην, ἨΗδποο Ζ βο Ἰποβ᾽ ἀοεϊστιδξίοι (ἰ. 94. Ρ. 13) οἵ Π6- 
ΟΠ ΟΒέΠΘΠ65 88 λογογράφος, ἀπᾷ (117. Ρ. 16) ὁ τὰς τῶν λόγων 

᾿ς τέχνας κατεπαγγελλόμενος τοὺς νέους διδάσκειν, ογονγῃοᾶ ὈῪ {86 

Ἡ Λόγων τέχνην μὴ διδάσκειν (Χοη. ἰτοοάοτῃ οὗ βρθοοῖ. Ηουν οᾶτηθ ἐδ 
ΟΜα, 1. ἡ, 31) ψῶϑ ἃ ἰδνν οἵ ἔο δυβρίοίου οὗ λόγων τέχνη ἴο βυγνῖνο 
Τμτνγ Τυγαηΐβ ἀραΐπδε ΠΡοσγ ἀπὰ ἰθθ ΤΎταπΩν ἷ 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. ΧΧΧΙῚΪ 

ἀοοϊρτιαίϊοη σοφιστής (125. Ρ. 17): οἵ, 11, τό5, 1], 173. ΡΡ. 50, 

γ8, Ἡρποο, νγοὶρ ὐϊον ἴον 1(8. ἀἰβραββίοπαύθηθβθ, ἃ τϑυηδυῖκ οὗ 
Τηπογάϊάο5 (Ὑ1Π1. 68) ἀρουῦ Απερμοπ ὑπόπτως τῷ πλήθει διὰ 

δόξαν δεινότητος διακείμενος, τοὺς μέντοι ἀγωνιζομένους καὶ ἐν 

δικαστηρίῳ καὶ ἐν δήμῳ πλεῖστα εἷς ἀνὴρ, ὅσοις ξυμβουλεύσαιτό 

τι, δυνάμενος ὠφελεῖν. ΤῊ οἄϊατα, ἱπ σι Βῖο ἐμ ῥγοξοββίοι 

τγῶβ Βοὶᾷ, τνγὰβ ακίῃ ἰο ἴϑαγ; [βοογαΐθβ (χυ. 230) θχρίδίπβ 
ἴξ ἐμ8, ἡ περὶ τοὺς λόγους δεινότης ποιεῖ τοῖς ἀλλοτρίοις ἐπι- 

βουλεύειν. 

ΤΗὰ5 ἐμ μαῦρο τϑοϊ θα ργθϑοπῦ τ8 υυῖσϊ ποίμπηρ' ἱπά!- 
ν᾽ ἀυ ἈΠ} ομαγαοίου βέϊο οἵ βοογαῦθβ, θαὖ ΟὨΪΥ (48 ἢ Εἰπηβ6 }}} 6815 

ἔθου 23 Ὠ) τὰ κατὰ πάντων τῶν φιλοσοφούντων πρόχειρα. 6580 
γροτ 086 τηαξουϊα!β [Ὁ ὑπ6 ροραΐαν τοργθβοηξαύίοη οἵ ϑοογαΐθβ, 
ὙΠΟ Δοοογα πρῚν (ΠΠΚ6 0Π6 οατοαῦατο ἴθ ὅπ ΟἸου 8) 18. ἃ 
οοιροιῃα οἵ (86 οοπνθηθίομαὶ ᾿ἰπθατηθηΐβ οὗὁ ἔμ ῬΒΠ]ΟΒΟΡ ΒΟ 

(Ρμγϑβἰοϊβί), ἀπᾷ οἵ [πὸ ϑορμῖβὺ. ΤῊ μετέωρα φροντίζων 18 ἀπθ 
ἴο ὑπο ῬΒΠΟβορμοσ, απ {Π6 τὸν ἥττω λόγον κιτιλ. ἴο {Π6 ϑΘορ δῦ, 
ΨΉ1]6 ὑπὸ {1016 σοφὸς ἀνὴρ 5ίαπα 515 ΑΠ1ΠΚ6 ἴον Π6 ὁπ6 ἀπᾶ {Π|6 

οὔ υ. 
Τὸ τοϊϊον ΕἸ μπΊ86 1 ἔτοτη {πμ6 γόῖκο οὗ ἔμπθβθ ἱπηραξα θη 

Βοοταῦύοθβ [αἰ τ]ν ἄτανγβ αὐλθηύίοη ο {πὸ τναπύ οἵ οοηπρούϊοη Ρ6- 
ὑνγοθη ἈΪμ56 1 πᾶ ἐμθβθ ὕνγο βυβρθοίθα οἴαββοβ, Οἱ {μοβὸ 
βρθουϊαίίνο βύμαϊοβ μ615 ἀθηΐϊθθ ΔΥ ΚΗΟΝ]ΘαρΡῸ, ἀπ 85 ὕο 8 
Βανίηρ᾽ ΘΥΟΣ αἰβοοιιγβθα οα. ἔμπθπὶ ὅο οὐμὴβ μ6 οουγίβ ἔαυῦ 0 
{π6 ἰδβεϊμηοην οἵ Ηἷβ ἡπᾶροβ, οὐ ψβου τηϑηῦ μα ἰγοαπθηοα 
Β15 βοοϊούνυ. 

ΤῊΘ 1ἴπθ οἵ ἀυριυγηθπὺ τ Βοἢ Π6 ἔα κ6β ἴῃ ἀἸβε πρὶ ΒΕ ϊπρ' Εΐτα- 
561} ἔτογη {π6 ϑορ ϊβῦθ βθθύὴβ 1888 οοροπῦ ὕμδπ 10 τηῖρηῦ Πανὸ 
- 

12 ῬΙαί, Αροϊ, 20 Α, Ενθπυβ 18 ἀνὴρ 

Πάριος σοφός, Χοη. Μοιι, 11. ἱ. 21, 
᾿ Πρόδικος ὃ σοφός ἰβ ταθπἐϊοηοᾷ ; 88. ΟὮ 

ἐδ οἶμον παπᾶ σοφιστὴς 18 Ὀοττονγοᾶ 

ἴο ΘΧρσθθβ ῬὮΣ]ΟΒΟΡΒΟΣ, 
15 ΠΉρΤΘ ἴθ. ὕἢο ψδηῦ οὗ ἩΔΥΤΩΟΩΥ 

Ῥούνγθθη βιοογαῦθβ᾽ ἀἰβοϊαίσηθν ἤθτ ἀπ 
νμδύ [6 {6118 5 ἴῃ ἔπθ ῬὨερᾶο οὗ Ηἷβ 
Βανίηρ ἐδκθη πὰρ ΡΕγβίοαὶ βρθουϊαύΐοη 

ἴπ οαὺὶν 116, Ἠθ μδᾶ ρίνθη ἰδ ἃρ 
Τουε νι, οο. δπαϊπρ πὸ Βα βίβοίίοη 
ἴῃ ἴδ; δὰ δ οουἹᾶ ἐσΥ βὰὺ (Ἀροὶϊ. 
10 Οὐ, ἐμοὶ τούτων οὐδὲν μέτεστι. ΝοΣ 

σαί ἷβ εἶθ ἀἰβοϊδίτηθυ δὲ νυΐδποθ 

ἢ ἐμ ἐδοὺ, ἐμαῦ ἢθ υβϑᾶ ἕο οἈ}1} 
αὐἰθηθίου ἕο ὕη6 δυϊάθποθ οἵ ἀθβίστι 
ἴῃ πδέυσθ 885 ἃ μοῖρ ο μῥἱοὺν (Χϑη. 
Μαπι. ΥἹ. ἢ]. 3. 5α4.}, ὑμαῦ Πθ ἐβ ἴῃ ἕδοὶ 
(85 Ζεῦ σϑιηλυκε, ΤΠ, 0. 117) ἔμ Ρᾶ- 

τοῦ οὗ ὑπ ἐθ᾽ θοϊορῖοδιὶ ἰάθῳ νοι μδ5 
σἴνθη υπΐύγ θᾶ ἰάθαϊν ὑο ἐδ6 βέυπα ν 
οἵ παύυσθ θυ εἶπιοθ Ὠΐβ ἄδυβ, ΤῊ 

ΒΑΙΕ σο!ρίουβ νον οὗ Ηἷβ μδᾶ ποξῃΐηρ' 
ἴῃ οοτητηοι νυ] δ ἐμοβο ἱηἀθιηοηβέγ 8 
Βγροίμθβθβ, συμ ἐμ ῬΗγβῖοαὶ ῬὩϊ- 
Ἰοβορῆθυβ ἐσθὰ ἴῃ ἔσῃ ἰο δὲ ἕο {π6 
ὈΠΐνΘΙΒΘ, 



ΤΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ. αετδϊ 

"..: Ηςο ΤΑΝΕ ο ἐδ6 πιοϑὲ οχέοσμδὶ αἰ δτοποο ἀοπθ. Ηθ 
ΜΕ εν 5.{π|8 ΡπΙΞ τε ΓΙ νπ ΘΟῦΓΒο5 οὗ ἰθοΐασοβ οἱ ὙἈΓΙΟῸΒ 

ὅο ὕχση ουαὖ βηϊβηθα γῬοϊτἐϊοῖδπβ, ρ]θδάουβ, 
ΠῚ" {86 ἔκ, ῬΡαγβαΐπρ' ἐμῖ8. 88 ἃ σϑραϊαν ἐγαᾶθ, δπᾶ 

τ οροααν τμρν η Β6 ἤλε!γ ἀϊβοϊαῖτηβ ἃ ΠΥ βαθῖ Οατδοξουιβεῖοβ 
δνοιι ἐδ6βο, 1δ βθθῖῃβ, πα Ῥαδὰ αἰτεἐππεοὰ -ἐσ-ἑήτα, εἴ τιρος 

ἀκηκόατε κιτιλ. το Π), ἀῃᾷὰ 50 ραββθβ οθ. Ηδρτσο οοσίδι νυ ττᾶβ ἃ 
Βα οἰθμ ον ῬΑ] ΡΔὉ]6. αἰδοι τυ ΠἸξα 6, ἀθιιδπάϊηρ' πὸ δουΐθπθββ ἕο 
ἀρργθοῖδξ ἴξ ; θὰξ ῈῪ τγὰβ 16 ποὲ που πυΒ116 ἕο οἰθποῖὶ ἐπ 6 
Ἀγρυτηθηῦ ΒΥ ροΐπρ' τῆοσο ὑμοσοῦρεν ᾿πίο ἐμ οοπέγαβὶ ἢ 6 

γηΐββ ἐπ τηδηϊο] ἃ ἀπᾶ ἄθορ ἀϊνογρθηοο υ μοι ταῖρι μανθ θΘοα 
ἐγαοθὰ Βούνγθοπ ἃ βυβίθμι υγ βοὴ τὶ ἰθὰ οὰ ἐπ δἰξαϊπιηθηῦ οὗ 
οδηθούϊνο φοσίαϊπέν, απὰ ομθ νυ μοι, νι Ἀ1]16 1ὲ ᾳφαοβεϊομοα τθοοϊ γᾶ 
Ορ᾿πΐομβ, Βα πὸ ἱπέθγοδε ἴῃ οἰ ἐμοῦ βυρδέδη ϊαεϊηρ ἔμ686, ΟΥ 

ἐβίδ Ὀἢ ἰβ ἴπρ' ἔγου ομ65 ἴῃ ἐμϑὶν ρἷδοθ; θδύνγθθμ ἃ βυβίογῃ υυ μῖ ἢ 
ὁροποᾶ ουΐ α πιοίμοὰ οἵ ἐγας-βοοκίηρ ἱηνοβυϊσαίίοι, απ ὁπ 

δῖοι, μαᾶ 16 ῥγονδι θὰ, υνουἹὰ αν τηδᾶθ ρμ]οβορῃν ἐμοποο- 
ἤουίῃ δὴ ἱπηροββι Ὁ ν (Ζ6]]6ν, 11. Ρ. 130); θϑένγθθῃ ἃ βυβίθιι 
ὙΒΙΘῊ Ῥσοροβθᾶ ἕο ρἷδοθ 41} δπαπηαπ δοίϊοι οα δὴ ἱπέθ Πρ 1} ]6 
Ῥεϊποῖρ!θ, πὰ ὁπ6 νυ] ἢ ῥτοξοββθα ἕο ἔαγη βῆ ἐμ ᾿πίϑ!]θοῦ ΔΠΚ6 
ὉΓ ΔΥ͂ τ56, τορ Τα ]685 οἵ ρυϊποῖρ]θβ. ΑἹ] ἐμῖ5 σπὰ τόσ οου]ᾶ 
αν ὕϑοὴ ρἰοαάθα ἰπ ονϊάθποο οἵ {μ6 υυῖὰθ ρα μοι βορὰ- 
ταίοα ϑοοταΐθβ ἔγτοτυ {μ6 ϑορμἰβίβ ; νγθ ὁδπι ΟἾΪΥ Βαρροβϑ ἐμιαῦ 
{86 Οσατέ, οὐ ἐπ6 ρθορὶθ οἵ Αἰμοπβ (ἔο νυ μ]οΝ ΘΥΘῚ τγΘ ΒΌΡΡΟΞΒΘ 
ὍΣ 86 τηοτηθηΐ {6 πβεϊΠοδίϊοι ἕο θ6 ἀϊτθοίθα), υγσϑῦθ ἱποαρδὈ ]6 
οὗ ἀδρργϑοϊδεϊπο (6 ἔωπάδτηθηΐαὶ ὉπΉ Κοηθββ, ἀπ ἐμαὺ (86 
ἀτορρίηρ οἵ {πὸ βυθήθοῦ ἤθτθ 18 δ ὁποθ γὰρ ἐο ἐμ ϑοογδίϊο 

ΟἼΤΟΙΥ, ἀπα δὖ ἔπ ξαῖηθ ἐϊπιθ βιιρροβὲβ ὑμαῦ {Π6 τϑὰὶ ροβιϊοι οὗ 
 Βοογαΐοβ νγᾶβ ΠοΥΟΥ ὑπαογβέοοα ΒΥ ἐδθ τηδββ οἵ Ηἷβ οουπένγ- 
Ἰηθη ΟΥ ΌῪ ἘΠΘΙΤ οοΙηροπαϊουβ τοργοβοπίβεϊνο ὑμ6 Ἠο]ϊαβίϊο 
Οουτέ. 
6 βϑαποὶ οἵ ἐπῖ5 ἀἰβοϊαίϊτηοσ οὗ {86 ροραϊαν ἰάθη ἐἰβοιδίϊοι 18 
Βοἰειπρο' ἔοστί οἵ ἐμ ἔδοίβ υυμῖο νγοῦο ἐπ οοοδβίοη οἵ ἴὅ. Α 

τῆδη τῆ Ηἰπηβο  ὀχογοϊβοα πὸ Ῥγδοῦϊοα] ῥγοίδββίομ, τγὰβ ΘΥῸΡ 
Βοννῖπρ' Ηἰτηβο"" ἀϊβοα βῃθα τ ἢ τϑοοϊνϑα θυρίτῖοαὶ τὰ ]ο5 δπὰ 

ΤΠΆΧΙΠΙΒ, δπᾶ ΘΥΟΓ τϑααϊτίηρ ἔγομυ οἴμουΒ ἃ. σθββοῃ ἔογίθπθίβ 
ΠΟ ἔμπον μδᾶ πόνο αποβέϊοποα, νἩ1]6 ἴπ ἀοίηρ (μῖβ ΒΘ 
ἢ υϊποοϑᾶ τηβέο]θββ ἀἰδιθοξίοα! ρονγοῦβ ἀπ ἑογοθά ἃ οομῃδββίοῃ οὗ 
 ἴσπογαμοθ ἔτοτι τη Κποῦγῃ ἰ0 Ὁ Ρογθ ον 56} [-βαὐϊβῆ οα, ---ϑα 
8 τηδῃ ΔΗΒγΟΤΘ Βα οἰ] ν τν6}} ἐπὸ ἀοβοτρέϊοι οἵ ῬΒΠ]ΟΒορμοΣ 
᾿ Ρ 



χχχὶν ΙἹΙΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ, 

ἀπ Βορ εἶδέ ψπθν ὁπθὸ Αὐδίορμαποβ᾽ ἡ πα οίνοη ὑπὸ μη, 
ΤῊΪ5 νγὰβ {π6 πακοᾶ οχρίαπαύϊοπ οὔ ὑπὸ ρορυΐαν ἰἀθηνηῖοα-. 
(ἴοι, διᾷ ἐπεῖβ Ὁ 1β ἴῃ μοῦ νοι 1165 οοπομϑᾶ ἀπᾶον ϑοογαῦοθ᾽ 

ΡΆΤΆΡ]65 οἵ {πὸ υυϊβάομυ τυ μοι οοπβίβύθα ἵπ Κπονντηρ᾽ Β5. οὐσῖι 

ἱρμοσάποο, ἔπ6 ΠΟΙ μΐο Βοβροηβο, αἀπᾶ {Ππ ὑοαν οἵἉ φαοβιοῃϊηρ᾽ 

(Αρο]. 2ο Ὁ---Εἰ, 23. Α---Β). Απᾶ {5 δοοοπηῦ, νυ] οἷν μα5 8}} 
{π|6 ἀρροᾶγαπορ οἵ ἐγαῦι, τησβῦ βίαπα ροοᾶ, ἴπ ον οβεϊπηδίθ οἵ 
{6 ἀοίθποο, 5 ἃ ρϑα υυμῖοι οαρμύ ἕο μανο οομημηαπαοα δἰίθπ- 
ἐΐοη. ΤῊ βρθάκδὺ Εἰτηβο ἱπάοοᾶ ἀοβραὶτβ οἵ 15. οδέαϊπίηρ' 
Θπέτγαποθ ἱπίο τηΐμβ ργθοθουρίοᾷ ; ἰῦ νγὰβ Π|Κοῖγ, 6 βᾶγϑβ (2ο Ὠ), 
ἰο βουπᾷ (ο ἐμοῦ Πἶκο ἃ 1εβέ. Βαυὺ {π6 οὔθ ἴον ἀθβρδῖγ ἰδ 
ποῦ ἴῃ ἐπ ἱπβυποίθπου οἵ ἐμ ρῖθα, θαΐ ἴῃ ὅπ ᾿ηνί ποῖ τὸν οὗ 
ἔπ Ῥγογιᾶάϊοο ἕο θ6 οοτηρθαΐθᾷ. Νοῦν μὰ5 ἐμ ψνιβ 16 βύγθηρίῃ οἵ 
ὑμαὺ ργοαάϊοο γοῦ Ῥθὸπ ἱπάϊοαίο, Ηδὰ ϑοοταῦθβ Ὀθθπ τ Δ ΠΥ 
ἃ ῬΕΠΟΒΟΡΙΟΥ οὐ ἃ ϑορμιδῦ, ὑμοτο νου παν θθθπ πούϊπρ' ὕο 

θ6 ἀἀορᾷ ; {π6 ϑαρροδβοᾶ τη ἰβοιῖοίβ. οὗ μῖ5 ὑθδοῖπρ σγουἹα παν 
ὈΘΘῃ δἴοπ ἴῃ πὸ βοαϊθ. Βαΐ 80 [ἊΣ 85 ρορυϊδυῖν τγὰ85. 60η- 
οουπιθα, ὑπΠ6 αἰδγθποθ θϑύνγθοθ ϑοογαῦοθθ ἀπ ῬΒΙΟΒΟΡΉΘΙΒ ΟΥ 
ΒΟΡἰδίβ ὑο] ἃ αραϊηδὺ Πίστη ἀπ ποῦ ἴῃ μἷβ ἔανοασ, ΤῆΠ6 πηγαὶ 
Βαβριοίοι Βα Ρουγοα ἀραϊηδὺ τυ μαῦ μΠ6 ννὰβ Βιρροβθά ἴο 6 νγᾶβ 
ἀρρταναίθα ὈΥ ῬΟΥΒΟΠ Δ] Δηἰτη βυ ἀραϊηδῦ γμαῦ ῃ6 τγὰ8. ΤῈ 
ΟΥΟΣ ὈυβΥ (ΑἸ κου, ὑΠ6 τηθγοῖ]θ85. ΘΒ ΙΟ ΠΟΥ, 0 ἀνονγοα {{|6 
Θχροβαγ οὗ 56] -ἀθοοινθα ρῥγθίθμαθιβ ἕο θ6 ὑπ τηϊβϑίοῃ οὗ Β5 
Ἰἴ8, ἀμ Ραγβαρα {815 τη ἰββίοη ἸΠΟΟΙΙΡΤΟΙΑΙΒΙ ΠΡῚΥ ΤῸΣ ἃ ἀαδγίον 
οἵ ἃ οϑηζανυ ἃ ΤΟ ἴῃ ΒΌΟὮ ἃ ΠΔΙΤΟΥ͂ ΒΟΟΙΘΟΥ͂ 45 νῦα8 ΘοΙ- 
ῬΓΙβοα τυ ῖη ἃ ΘΙ] π1ο βὑαῦθ, νυ ποὰῦ νον ονθῃ βυϊσυίηρ' ἔτομὰ 
{86 τυϊἀβὺ οἵ ἔμϑιω, δποοχηύοσθα θη μη ὑ165 συ] 0 ἢ πόνον Πρ ρα 
οἢ ὅμ6 πορδᾶ οἵ ῬΒΙΠ]ΟΒΟΡΙΟΥ οὐ ϑορμῖθῦ ; ἃ βρθοίσηθῃ οἵ νυ Βο ἢ 
15. ὑπ ᾿παϊνι άπ] σταᾶρθ 10} Απγύαβ 15 βαϊᾷ ἕο παν ΒΟΡΏΘ 
ϑοογαίθβ. 

Τῦ 15 [Πθη ἃ τηϊβία κθὴ τηοτὰ] Ῥυο) ααϊοθ, ᾿π οπβ Πα ἀπα ααϊοῖς- 
Θη6α Ὀγ {π6 δοίπδ! βυιασὺ οὗἨ ρϑυύβοῃδὶ δῇϊτομπύβ, τ 8 ΤΌΥΤΩΘΥ 
γτοξα θα ἴο πὸ ῬΌΓΡΟΒθ, ἐπ:6 Ἰαύθθυ αρβο! αὔθ υ ἐπ σοί ]6,--ουσ οι 
Βθῦθ ἐμιγοαύθηβ ἴο ὀνθυθθαν ὑμ6 ἀθίθποο, Τὺ 8 ὑμῖ8 ἀρρταναῦοα 
Ῥγο)αάϊοθ, ὑπ6 σγουκίπρ' οὗ ὑμῖο ἢ ἰβ ἰουθβμαάονοα πὰ ὑμοβθ 

αἰβοθυηΐης νγοσᾶβ (28 ΑἹ, καὶ τοῦτ᾽ ἐστὶν ὃ ἐμὲ αἱρήσει, ἐάνπερ ἡ 

Μ ΖΘΙΙΘΥ τϑπηαυκ8 ἐμπαῦ (η6 ἔλοὺ οὔ ρορυΐδν οοποθρθϊοη. ΜδῪ νγ8 ποῦ τὰ" "ὦ 
ὑπὸ Αὐὐβίορμδηῖο οατϊοαύασο μανίπρ, ἔπιθὺ βΌρροβθ ἐμπαΐ ἢ 1ϑᾷ ἰδ, δηᾷ τοσατὰ 
βύυοῖς ἰο Βοοταίθβθ ἕο ἐπ6 δπᾶ οἵ μἰὶβοΟ {π6 Αροϊομῃυν ἤθῖθ ἃ8 θβθινῃδγθ 85 ἔγθ 
Εἴ ϑμονγβ ἐπιδὲ Αὐἱβέορμβαμποα εἷς ἐθε.͵'.͵. ἐο διοίβ ᾿ 



ἹΝΤΕΟΘΌΟσΤΙΟΝ. Χχχν 

αἱρῇ, οὐ Μώστον οὐδὲ ΓΑνυτος, ἀλλ᾽ ἡ τῶν πολλῶν διαβολή τε 

τϑιῦϊομδὶ εἡμοβαφὸ ἴον 158. δοοορίαποθ. ϑοογαΐθβ μ85 δἰ ἐμοτΐο 
ἀϊβρτονθὰ (45 {}]}γΥ 5 ἐπι ταπρο οὔ ἐδ ροραυΐαν ταϊπὰ αὐτητξοα) 

"τα ϊβία κοι 1 ἰάθη βοαίῖοι οὗ Βῖπηυ στὰ πασερν τὶ ἀπ 

Πγτη τη, πα τοΣ ἔῆτο τ μ8] 
ὑρξ ποκατμας το σττις υεῖν υμνξῖ, μαῦροι 
ἈΠΙΠΠΟΒΙΕΥ ἰἐβο!" μ μα8 πῸ ὑγθαροηβ ; {ἴ Ηἷβ ἱπᾶσοβ οὐ ὅπ ρὰ 
ὙΠ αἰϊονν ἴὸ ἕο αὔἴδοί ἐπιοὶν νϑγαϊοί, τὲ ππξῦ τες λύοντες 
ἔστιν ὑμῖν, ὦ ἄνδρες ̓ Αθηναῖοι, τάληδῆ, ---τττκαῖ τοῖ οἶδα σχεδὸν 

ὅτι τοῖς αὐτοῖς ἀπεχθάνομαι (24 Α). 
᾿ Βεγοπᾶ ἐμ τϑρὶν ἕο Μοϊθέιβ᾽ ἱπάϊοίτηθπε τσ ἤπᾶ ἃ ἔγοβἢ 
Ῥγάποῖ οὗ ἐπ ἀοθίδμοο θϑΐοτθ 'β. ϑοογαΐθβ 18 πὸ Ἰοῃ ΡΥ ΟΥ̓ΘΤΕΪΥ 
ἈΠΒΎΤΟΥΙΠο' ΟΠ ΔΓΡῸ5, οἷ οὐ τϑοθηῦ, θαξ ταίμον αἰ γθοῦΥ Πβ γίπρ' 

βοία] ποββ οὗ Ηἷβ 16. Ηθ ἔακοβ ἃ υἱὸν οἵ Ηἰτηβοὶ, ἃ5 ᾿ῦ 
γγοσο ἴτοτῃ ἔαγίμον οὐ, ἀπᾶ τουῖοννβ μἷβ μοὶ αὐὐϊαἀθ ἃ5 ἃ 

Τὴ ααδβέϊοη ατῖβοβ, μον ἐπῖβ ρατύ οὗ {8:6 βρθϑοῖὶ ΒΟΥΎ 68 ΔΗΥ͂ 
αἰτοῦ ράτροβο οὗ ὑπ ἀθέθποο. 

ΟΥἁ δ βίσοπρ' ροϊπίβ οπ ἔῃο βἰᾷθ οἵ {Π6 ργοβθουξϊοπ, ὁπ 
[85 τουδὶ πϑα Εἰς Πποτίο αἰπιοβῦ ππίουομοᾶ : 1 15 ποὺ ὁπ ψΒΊ ἢ 
ἈΡΡΘΔΙΒ ἴπ ἔπ ἱπαϊοίτηθηῦ ῬΤΌΡΟΙ, οὐ ἴπ ἐμαὺ οὗ ““{π6 οἱὰ 
ΣΙΘΟΌΒΟΥΒ ; ἢ ΠΟΙ Ὡραΐπ Πα5 1 {παῦ βέδτυρ οὗ ἱπνθίθγδου ψΒ]ο ἢ 
νου παν τλτκοὰ τὸ δὰ τὸ θθὸπ ρατύ οὗ ἐπ Αὐἱβίορμαδαμπῖο 
οατϊοαΐατο, Βαΐῦ Ὁ τγὰᾶβ ἐμ τηουϊπρ' οδπβο οὗ ἐπ ργοβοῦ ἴπ- 
ἀϊοίπηοπῦ Ὀοΐηρ' ῥτοίοστρα δὖ 8}}. 

Ῥ ΤῊ6 πιὸῦ τὸ ἴπ 1791 βδοκοὰ “ῬΈΣΟβορμοσ "ἢ “ΟΒΌτοΝ δοᾶ Κίηρ ἔοτ 
Ῥε. Ῥυϊοβεϊογ᾽β βοῦβο δὲ Βιστηϊηρμιαπι κέ ονΟΣ Γ᾿ ΑἸ ΒΟΙΩΘ ΡΘΙΒΟΠΒ, ἕο Ἔθοᾶρθ 
ἢ σομδοαῦθθηοο οὗ δἴ8 δβροῦβδὶ οἵ [6 “ἐμοὶ συ, ονθὴ μαϊπίθὰ “Νὸ Ῥῃὶ- 
τἰποῖρ!ο5 οἵ ἐμθ Ἐσθοος θνοϊυξίοη, “Ἰοβορθοιθ᾽ ὁπ ἐμ νγ8115. οὔὗἨ ἐμοὶ 
Ἢ ποι ἐδ πον δὰ [υβὲ τοδοβοὰ “ῃοῦβοβ!.. Βουϊΐξοη δὰ ΥΥ̓ δὲς ὑγεσὸ 
Ἐυρίαπά, ρτοοοθᾶθα ἕο ἐμπιγοδέθῃη 4} “ ποὲ πἰξμβοαὶ ἀρργθμομπβίομιβ ἐμδὲ δὴ 
ὙΠ σβοπὶ Ῥυίοβεῖου δὰ Ῥθθὰ δ8θὸο- “αἰΐδοκ πψουἹὰ 6 τηδὰθ οἱ ἔδιθπι, 88 

ποὲ ἴῃ μΡοϊτἶοβ οὐ τοϊ σίου θα “ἐδὸ μβοδὰ δηὰ ἔγοης οἵ ἰδὸ “ῬμΠο- 

ὉΥ 86 οοπθου ἀθγοΐξίου 0 “βορβογβ᾽ οἵ Βιστηϊησθϑη "τοῦθ! 5 
εἰδοτιϊδέγυ ἀπὰ ἱπνοηξίου, “Α οουῦ- [0 οἵ Βουϊίοῃ, οἢ,, 20, 



χχχυὶ ΙΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ, 

ΤΊ ἴβ ἐσ! θυ] οἶθα ἔγοτα ἐπ δοοοιιπύβ οὗ 16 βρθθοῖιθβ ἴοτ 

{μ6 φῬτοβθουξίοπ ἐμπαὺ ροὶ υϊοα] οματροβ οαύθγθα ἔγθο νυ Ἰηΐο ὕπο. 

566 Χοη. Μορῃι, 1. 11. 9, 12, 0. Τὸ βοογαῦοθ γ͵Ὰ5 {πο γο βου θοᾷ 

{πὸ δου] ἄοπο ἰο ἐμοῖς οοιπίυ ὈῪ τιδιαβ ὑμ6 οἰ Ἰράτοι ἀπά 

"ΑἸοϊδίρῖςα ἐπε ἀοιπασορσις; {16 βέγαπρο ἀοοίτιπθ ὑμαῦ {16 

ῬΟΟγΟΡ Ὀυϊναΐθ οἰ ίζθπβ ὑοῦ ἃ ἔἈΪΓ τηδυὶς [ῸΓ 111 βαρ ; {μ6 

πἀπύτομαγ οὐἰ ἱοῖβπα ὁπ. οἰθοίίοη ἐο οἤῆοοβ Ὀγ Ἰού,---ὐν Β]οἷὰ υγᾶϑ 

ῬΓΟΡΑΡΙΥ τηδᾶθ 86 οἵ 85 ἃ βρϑθοῖδὶ ρτουπᾶ ἴπ βαρρουῦ οἵ {86 

ποοαβαύϊου. οἵ ρογνογξίαρ' ὑπ6 γοαΐίῃ, βίποθ ἐμ νϑηϑαύϊοπ οἵ 

βῃοι ἀοοίγίποβ ἑθπᾶθα ἴο τααῖκθ ἐμοπι ἀἰβίογαὶ οὐ ἱπβαθογάϊπαΐο, 

Α [ἴπὸ οἵ Ηφβίοα νγὰβ Δ]Ποροᾶ ο πᾶν Ῥθθη τυτοβύθα Ὀγ δΐπα ἕο 

ἃ {Πκ ῬΌΓΡΟΒΘ, 45 Θοιπίθπδποῖηρ ΤΩΡ ΔΟΙ ἐγ. 

ΤΉΘτΟ τγοτο ἱπάροᾶ ἱπάοροπᾶάθηῦ ἀπ ἀομπιθβῦϊο ῥτοοίβ δ]θρθᾶ 

ἴον ρογνογεῖοπ οὗ ἐπ γουίμ, θα ὑμοβθ νυ μΐοῖι παν θθθη ποιοθᾶ 
τγοτθ Ροϊ ὐΐοα!. ΑἸ] {μθβθ ἰορίοβ μαᾶᾷ θθθῃ θιαρογθᾶ ΒΥ {6 

Ῥτοβθουέίομ, ἀπᾶ 1 15 βοδσοοὶυ Πρὶν ὑπαῦ 1 ἀἀάηθίοι ὕο ὕποπτα 
Βοοτγαίοβ᾽ αρβύϊμθηοο ἔτοτα ῬΡΌΡ]16 αὐαῖνβ, μῖ5 τοϊαύϊομβ ὕο Οματ- 

τηϊᾷοθβ, ἀποίμον οἵ ἐμ Ταϊτέγ, δπᾷ ἰο Χϑπόρμοι, ἔπ ἔτποπὰ οὗ 

ϑρατία, ἀῃα ἀπᾶθν βοπίθμοο οἵ Ὀδηϊβιγηθηῦ αὖ {6 ἐΐπηθ, πᾶ 
Ῥδυθαρβ μιἷβ ἀορτγθοϊαθϊπρ' πιθπέϊου οὐὗἨ {μ6 ὑγαάθβυμθπ ἴῃ ἔπθ 
Ἑοϊοβία (Χοα. Μέρα. 111. νἱῖ. 6), γγοῦθ ποὺ αἰβο Ὀγουρμῦ ἂρ 

ἀραϊηδὺ Ὠΐτη. 00 ἢ ΟΠΑΥρῸ5 ἃπα ἱπβιππδῦϊομβ 85 ὑμθβθ ὙΘΤΘ 

ἱπάορα ἰογοῖρη ἰο ὑΠ6 ἱπαϊούτηθηῦ, θαῦ ὑπο Ὺ πγοτο οαἱουϊα ρα 
Βιᾶνθ ΘοῃΒΙ ἀουα Ὁ ]6 υγοῖρῦ τι ὑπ Οουτγί. ; 

ἘῸΣ οπο οδαγδοίοσιβέϊο οὔ {μι τηουηθπῦ τγᾶβ ὑπ Κϑοπ ἔθοϊἱπρ' 
τὴ τ Β]Ο ἢ. βἴποθ ὑπ6 σοϑέοταύϊοι οὐ ὑπ ἀθυηοοσδου ὑπθ Αὐπ8- 
πΐδηβ ΟΠ οἰ Βηῃ θα {ποῖν ραγύϊοαϊαν οοποθρύϊομ οἵ ρο 1608] Ἰογα!έγ. 
Ταῦ οοποθρύϊοῃ τγὰβ βοιηθνμαῦ ΔΙΤΤΌΝ δηα οχδοίϊπρ, ΤΠ 
ῬΥΩΔΤΥ τοααϊ βίο τγὰβ ποῦ ΟΗΪΥ “ δββθηὺ ἃπᾶ οοπβοπέ, θαδ 
δα μ βίαβηι ἐονγατᾶβ ὑπο Ἰούξον οὗ ὑμ6 οοπδυι αὐΐοι ; ἃπᾶ βοοομαᾶ 

οὨΪγ ἴο {πῖ5, ἃ5. ὅπ παύαγαὶ γοδούϊομ ἔγοτη {86 ἀθργθββίοπ ὑυΒῖοῃ 
{πὸ ἀδαγραίϊοη. μαᾶ οδιβοᾶ, ννὰβ ἃ ἀθνούΐοη ἕο {πὸ τηδύθυϊα!ὉὉ 
ἱπίοτοβίβ οὐ ἐπ βίαῦθ, ἀπ ὑπὸ ἀἰβρίαν οἵ ΘΗΘΥΡῪ ἴπ ἈΠ  Ββῖηρος 
τγϑϑ (ἢ. ἐ. 

ΤῊΘ Ῥγοβθουζουβ, οὐ αὖ Ἰϑαδὺ ἐμ Ἰϑδάϊηρ' βρί σὺ δταοπρ ἔμοση, 

γγο 6 ΠῸ ἀουθδὺ φοξυαίοα ἰπ ἐποὶν ἰπδυϊθαθίοη οἵ {π6 ῥργοοθθάϊπρθο 
ὈΥ π6 βαῖὴθ ρο] ὑϊο8] βοηβὶ ὑϊνθηθβα νυ οι {ΠΟΥ βουρῦ ἰο ἰπ- 
ΒΡ Τ6 ἴῃ ὑδμ6 Ἰυπᾶροβ δῃᾷᾶ Ῥοίγταγοα ἴῃ ὑπο Βρθθοῆθβ. ἀπγίύαθ. 
ὙΥ85 ἃ τηδη οὗ βίστοπρ' ΡΟ  ἐὑϊο8] οοπνιούϊοηβ ; 6 μαᾶ Ἰοβὲ ἃ ἴου- τὸ 
ὕπηθ {πγουρἢ 18 Πα ΘΙ γ ἕο ὑπ οαυβο οἵ ἔγοοάοω. Απᾶ τ μθ 
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νγ88 Ῥδυίυ δηϊπιαίθα ὈῪ ἃ Ῥϑυβομδὶ συυάρο ἀραϊπδὺ ϑοογαΐοβ, 
ἢ6 τῦδβ Ποπ6 ἔμιθ 1θββ πι6 ρϑσβοι ἕο ἐδ κ ἊΡ ἃ ρο 0108] στίθνδηοθ 

᾿. ̓ ἀραϊπβῦ Πῖτη.. 

ο΄ Τοτο τηυδὺ μανὸ οομὴθ ἴο ἐδ6 βυγίδοθ βοιὴθ ἔγοβ δ]οτηθηῦ 
[ὃν ἐπ οἱά ρῥτοϊαδῖοθ δὸ ἕο ρυοποῦποο 186}, Α5 ϑορηϊβῦ οσ 
 ῬΒΙΟΒορμοσ, ϑοογαίθβ᾽ σὰρ μα Ἰοηρ' Ὀδθη {Ὁ]} ; ΠΟΙ νγῶβ ἔμιθγθ 

ΟΔΗΥ τϑᾶβοπ ἰπ ὑμπαῦ μοϊηὐ οἵ νἱθνγ ἕοσ 15 ουθυβουγίπρ' πονν 1 1 
Βιαᾶ ποὲ Βεΐοτο. Ατὶβίορμαποβ 16 μβδὰ οοαβοὰ ἰο αὐέβοὶς Ηἶπι. 
ᾺΒ ἃ πιδτῖ [ῸΓ Ῥουβοηδὶ δημηϊέν Τ᾿ μΒ6 Βαᾶ ὈΘΘπ τότ Ῥσοτηϊπθηῦ 

Π ᾳπᾶ ἀοίδποοίοθββ οἰ ἐμοῦ ἴῃ οοπποούϊοι τἱξῃ ὑμ6 Ηθγτηεθ ἐσ} }8 ΟΥ 
ἴον ἔδιο Βαξε]ο οἵ Ατρίπυβ, Τὸ που]ᾶ "δ ἃ αἰ ῆσυ]ὺ ῥτόθ]επα, 
ΠΟ ΨΥ ἔδιο οχέγοπιθ εἰθρ νγὰβ ἐβκοπ ποῦ πὰ ποῦ {1}} πονν, ἀϊὰ νγθ 
ποῦ ἐδο ἱπίο δοοουπῦ ἐμ 15 ρο τ ῖο8] βθπβιἐἰνθηθββ υΒ]Οἢ,, 85 
᾿ς Ἐδιο οἤξρτίπρ' οἵ ἐξι6 τοβέοτθα ἀθιμοογδου, ἔοσιηθᾶ ἃ πϑὺῦ οἰθπηθηΐ 
ς΄ ἄπ ΡΌΡ]ο ορίπίοῃ 88 ἰξ αἰδϑοίθα ϑοογαύεβ. 
᾿ς ὙὟΘ β884}} ποὺ θῸ πηργοραγοά, ἔβη, ἐο ἢπὰ ὑμαὲ ἐμ τοτηδίῃ- 
 ἐπρ' ματὲ οἵ (πὸ ἀοίδηοο 1β ἐπ᾿ βοπῖθ βθῆβδ ρϑὶ "Ἐ168].--- 85 τη 0 ἢ 50, 
Ἢ ἃ5 {ππὸ Οὗ π' ποπ-ρΟ Εἰ αΓ τηαπ οουὰ Β6. Τὰ ἰβ ἐμ ἀοίθποθ οἵ ἃ 
 χρίοστηοσ, ἐμουρὴ ποΐ οἱ ἃ ρΟΠΈΪΟΆΙ τοίοστηθσ. Τὸ Ἰριοτο {Π|6 
Π φο  ξῖοαὶ οματρο δἰξορθέμοῦ ἰπ ἐμθ ἀοίδεποθ υγουὰ πανθ θθθπ 
᾿ς οἶμον ἃ οοπίδαβίομ οἵ υυθα πη 55 ΟΣ ἃ ἀδηροτοῦβ ονουβισηῦ, μονν- 
Π φγον ΠΥ (86 ἱπαϊοίπηοπὸ ταϊροῦ παν θθθη ἀϊβροβοᾶ οἵ, Βαΐ, 
Π ΧΠΟΥΘΟΥ͂ΘΓΙ, ΡΟΪ 68] ἱπβιπυιδέϊοπβ μδὰ Ὀθοπ ῥγθββθά ἱπέο ἐμ 
βουνοῦ οὗ ἐμ6 ἱπαάϊοίτηοης ἰΐβο! ἢ ἰπ οΘοππθοίϊοπ υὰδῃ ὑΠ6 ΟΠΔΓΡῸ 
᾿ οὔ ρεγνοσγέϊηρ' {86 γουίῃ. 
᾿ς Ὸ [5 οδνίουξ, ἐμαὺ ϑοογαίοβ νγὰβ ργθοϊ ιἀθὰ ἔτομπι τηθϑύϊηρ, 
Π Ἔπι656 Θμδιροβ ἴῃ ἐπ6 τρῶν πο που] θοβὲ μανθ μἰθαβθὰ Ηΐβ 
 αᾶροΒ. Ηδ οουὰ Βανὸ βαϊὰ ἐμβαὺ ἢθ μδᾶ πϑυὸῦ ἐταυρρτοσοὰ 
᾿ς {8 ἰαννβ : [6 δου ά βὰν (5 τ᾿ 5. 065 580] ἐδαύ μο Ἰονοὰ 

Εν ογεας τοῖσι Ἷν, ὑὶ ὧν ὑο ακίνεῖτε σοατΕ δεῖς ἰο 
Π φρυϊᾷ ρτγοΐδβα πὸ δηϊπυίασια. Υοῖ Βόγὸ τὸ πυπδὺ ὀρβοσνο, ἐπα 
 Πΐβ οοἰάηοεβ ἀϊὰ ποῖ ἀτῖβο ἴσοι ἔγδηκ ρο θοαὶ αἰ ΒΕ 1 κο οἵ ἀοτηο- 
ΟΥ̓ΔΟΥ͂, ΠΟΙ 15 ᾿ὶβ ἀἰββα βίρβούϊοι. ὕο θ6 τηθαβισοᾶ ὈΥ {Π|6 916 Οὗ 

ἅτο νερ }]- κπονγε οὐ δἰοίβτηβ τυ μῖοι δ ραββοᾶ προ 6. Ηδ οατοᾶ 
Ἐν ων 

ς ἈΚ [δο β041Ρ0, Ῥτοίορῃ. δὰ Ῥ]δέ, Ῥϑέϊοπ οὗ ἐμιο ΤἈϊγιυ Ἰαβέθὰ ἔγοτη ὅπ 

᾿ς ϑπηροθ, Ρ. 28. Ζ611ον (ΤΙ. Ρ. 150) 404 8.0. ἰο ἘΦΡΥΌΔΥΥ 403. ΤῈΘ Ατ- 

φρβογία 6 ΘΟΠΓΑΤΥ πὰ ἀρροδὶβ ἰο οδμοπβμίρ οἵ Ευοϊίάθβ θοραπ ἴῃ 403 
: ᾿Αὐήρίορῃ, Ἐλλπ, 1401 5η4.7 τὰ ἐπάοὰ ἰπ 4092. ἴῃ Αρτὴ 390 Απγ- 
“Γ΄ “5 οὗ Ζοεῖϊοε, ΠῚ. Ρ. 142. ἔπ Ὀγουρδμέ βοσγαίοθ ἐὸ ἐσίδὶ. 

᾿ς ΜΚ Οἤῇ Ζοεῖϊον, Π, Ρ. 152. Ὑπὸ υδιι- 



χχχυῦί ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ, 

[ον Ῥο δῖοβ ΟὨΪΥ 85. ἱπνοϊνίπρ' ὑπ ἱπέθγοβίβ οἵ {86 τπαάινιυαὶ 

ὝΧοη. Μοπα. ΠΙ͂. ἵν. 12), ἀπ [Ὁ 15 ἐο 18 νοῦν οὗ ἱπάϊνιᾶ παι τν6}}- 

Βοΐηρ' ὑπαῦ τ πιαβὺ Ἰοοῖκ, {7 νγθ υνου]ὰ ἀπάογβίαπα [510] ἄορτοο 

ΟΣ πὸ εἰρτιοαποο οἱ ΗΒ τοβοσνϑ αἰξὐπάθ ἑοντ 8. ὕπο δοπβί- 

ταϊίοα. ἴ{8 ἔμαϊἐβ οοπποοίθα ἐμοιηβοῖνοβ 'π 5 τηϊπα συν δ ΟΥΠΟΥ 

[πα] 5 αὖ οποο δισέμου ἔτουι ὅπ βυτίασθ απᾶ ἴᾺν συᾶνονρ. Τὸ 

Εἷπι ἐμ ΔΙδγτηϊηρ᾽ ΒΥταρύοταβ τοῦθ βυοη 85 {Π|650,---ὑπαῦ {15 

εγβίοιηι Ἔχέο!]θᾶ ἃ5 50 ρογΐδος οου]ᾶ οοοχίβὺ τυῖτ πὶ αὐξον ἀθογ- 

806 οἵ ῥΥἱποῖρ!οβ ; οου]ᾷ Ὅο οαΥτὶθα οα ὈῪ τῆι, Μ|8Ο, ἴῃ Ἐπον- 

Ιοᾶρο οὗ ἴδ, τοῦτο τοῦτο οιη ρ τοαὶ δἀνοπέθγονβ ; ὑπδῦ 10 ΠΟΙΌΠΟΥ 

ἀπάοτίοοῖς πον ἀϊτθοίοα οἀπορίϊοι ; ἐπαῦ ται τηῖρσῃῦ Β6 σΌΪΠρ; 

στοηρ' τὰ εἶπ 1, τις μουῦ ᾿ΐ5 ρΊνΙηρ ΔΠΥ ΟΠΘΟΙς ΟΥ ὙΑΥ Ωρ’; 

ὑὐαξ τπογα εν τηϊρηξ 5ματο ἐμὸ ροποιαϊ ττθοῖς ἅπὰ ποὺ ῬῸ 
τηϊβϑοα ----πᾶ ἐπαῦ, 411 {μ18 ψΆΠ6, ὅπ ΔΕΠοπίαπ ταῖπα 5πουϊὰ 

(ἄγον 1656} τί τ μουξ παιϊβρίνίπρ' ἱπξο Βιο ἢ ἃ βυβίθτα, ἃπὰ ἢπα 8}} 
18 υδηΐβ βαξιβῆθά, απ 18 βο᾽ ποτ ρΙΔοΘ ΠΟΥ ὁποουγαρθα ; ἐδαῦ, 
ΨΉΠΟ Ἰηξοΐογαποθ τγὰβ βειτηυ]αξθα, ἐπ Ῥο 6 ἴῃ ΔΠΥ πττιττοπ 

Ἰανν οὗ τρηιῦ θογοπα ἃπὰ δον ὅπ Ῥοξιεῖνο δπδοῖτποπβ οἵ ἐπ 

βἰαΐο μδᾷ 411 Βαύ ἀϊοά ουὖ, ἀπᾶ ἃ ΒΘ] 1οΥ τὰ ἀϊ νῖπο βαποῦϊομβ νγὰ5 

ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἔο]0 (ΑΡ}ο]. 45 ἢ). 
Τὸ νγγὰβ ἴον {Ππ680 ἄθθροὺ σϑαβοῃβ ὑμπαὺ ϑοογαΐθβ νὰ ἐοία Πγ 

᾿ξ ΟὗἨ ΠΕΡΙΠΟΠΥ ΜΠ ἘΠῚ ῬΟ ΠΟΙ ΡΟ ταΊβτη οἱ ΠῚΒ ΘΟ ΥΎΤΉΘΗ. 
δῖ νγὰβ [Π6 οϑιβ6 οἵ {πΠ6 στανθβϑὺ τηδηϊοβίαθοη οἵ ΠῚΒ ἸΤΌΠΥ. 
ΤΠ ἀϊβοοτ νγὰβ {Π6 τῆοσθ οοτηρ]θίθ, Ὀθοδθβο 1Ὁ ὑπσποᾶ προ 

οοηβιἀογαύϊομβ οὔ {Π6 τγ6}]- θοῖηρ' οὗ ἱπαϊνιάνια!β ταῦμον ὑμαπ 
ὍΡΟΙ ῬΟΪ᾿ύ168] ργθα ]θούϊοπμβ ἀπᾶ ἰαποῖοθ. Απᾶ οαὖ οἵ ἔποβθ 
ΘΟΠΒΙ ἄορ 05 ὑμθγθ ΤΌ56 ἋΡ Ὀοίουθ Ὠϊ5 τηϊπα ἃ οἶθδν νἱβίοη 
οἵα ρτοαῦ πϑοᾶ, πᾶ οὗ {Π6 τϑιιθαυ τυβῖο σγουἹᾶ τϑήηονο ἴὖ, 
δηα οἵ δῷ ΟὈ]ρ ὕϊο ἀροπ Εἰτηβο! ἕο θ6 ὅπ δρριου οὗ ὑπαῦ 
τοιηρᾶγ. 

ΤῊ ἀϊξοογᾷ μδᾶ Ἰαγγθᾶά ἀροῖ ὑπὸ βϑηβιεϊνο θᾶσ οἵ τοβίογοα 
ἀΟΥΠΟΌΥΠΟΥ, ἀπὸ ΗΠ δα 1 ἢ ἃ ἴθοὶπο οἵ οὔἴἶδποο τυ ἢ Ῥτο- 

ΒΘΒΕΙΥ οαπα ἱπίογργθίουβ ἴθ Αηγύαβ ἀπ οἴμοῖβ. ΤῊ ΨΒΟΪΟ 
ἄξορ αἸββδττηοιν αἸα ποὺ βἰσῖκο ἐμοι; Ὀαΐ, οοπβοίουβ οἵ 15 
ῬΙΓΌΒΘΠΘΘ, ἔθου ἀοέροίοα ἃ πα ἐγθαβαγθᾶ ἂρ δι ρουβοῖαϊ τοβαὲβ οὔ 1, 

ΒΟ. 85 ἐπ ἀοίδομοα δάνουβο οὐ ϊοίβυηβ προ ὑμ6 σονουπτηθηΐ, 
δ ῬΟΥΠΔΡΒ [Ὁ]ονγοᾶ τὴ [ἢ ἃ ΕΚ ᾿θα]οῦβυ ἐπ6 αἰθβεϊποποθ ἔτ πὰ 
ῬΌΡΙο 16 ἢ ἀρᾷ ἔπ ὺ δἀάοᾷ ἰο ἔπθβο οἶμον ἱσταύϊομδι ἀροτανα- 
ὉΙΟΠΒ, ΒΌΘΝ ἃ5 {86 οοππθοίΐου τῖθἢ Οὐ ϊδβ απᾶὰ ΑἸἹοϊθίαοβ, ἀπᾶ 
186 τ} }]}- Κῆονσι ΟΥ̓ οὗἉὨ ρουγουβίοι οἵ ἐπὸ γουίμ. Τὸ τνὰβ ἐπ 

ἐμ νυν Δ... 



ΙΝΤΕΟΒΌΟΤΙΟΝ. χχχὶχ 

βδπο οἰϊδηἀθὰ βοῆβο το Ῥτγοιηρίθα {Π6 ἀθοϊβῖνο βίορ δπᾶ 
Ῥγουρμῦ ϑοογαίοβ ἕο ἐπα] ; δπὰ ψβῖοι, τυ ἢ1]6 ὑπ ΟΠΔΓρΡῸΒ 

 Ργουρεῦ τγογὸ {Π6 οἷα ἀπ βέαρ!θ οὐἱθβ ἀραϊηβὺ ἐμ ῬΆ]ΟΒοΡ τα 
᾿ πὰ Βορῃϊίβίβ, ἀσρταναίοα ὑπθβο τνῖ ἢ ἃ ΠΟῪ ῬΟΙΠΕΙΟΑ] βοϊρτημ. 
᾿ς Βααὲ τ ἰβ εἶπιο ἐο τϑίυση ἐοὸ ϑοοτγαΐοβ, ἀπᾶ ἰο ἐμ ρατύ οἵ ἐδ 
ἈΡοΪορΎ τ Β οἷν 5Ε}}} τοτηαΐπβ ἐο θ6 φοπβίογθᾷ, 6 ἃτθ ποὺν ἷπ 
ἃ Ῥοβίεῖοη ἕο ἡπάρο. οὗ ἴδ 845. ἃ ροϊ οι] ἀοέθμοο, 1 σαι 10 58|8}} 

ἕατη οαὐ ἰο 6. 
ΟΥ̓ ἴδιο ραγίϊουϊαν ρο  δῖοα] ομαγροβ τὸ πὰ ϑοοτγαῦοβ ΠΘΥΘ 
δηΐν ἑοπομίπρ ἀροὸπ ὁπ6, πὰ ἐμαί Δ] βίνοὶυ,---ὑπ6 ομαγρο οὗ 
Βεῖπρ' ΔηΒυγογα θ]6 ἴον ἐπ πιϊδοοπά ποῦ οἵ ΟΥὶ Ι 

(533 Β). Τὴ Τἰπθ ΒΘ τηδῖη]ν [Ό]]ονγβ 15 

ο μανο πα γβοα ἐδ δἰἐϊξυἊθ οἵ βοογαῦθβ ἑουναγὰβ ἔΠι6 βίαίο 
οἵ ψ Πῖοῃ πο τγᾶβ ἃ οἰξίζοπ ἱπίο ἐμ [οΠοννίηρ; ρᾶτίθ ;--ἰγϑῦ, ἅ15- 

᾿ εδεϊείποξίου, μον οι τηοτγαὶ ἄς ὡς τι τἢ ἐπ ρσοναϊδηΐ βίαζο- 
: ΘΟΠῸΘ τον ἕο Ρ6 ἀΡΡΙδα ἴο 

γ΄, ΘΟ  ]ΟἴἸ0 ἢ ̓ ς {86 Δρρ!Ποδύϊοι ἄθνοῖν ὌΡΟΣ 

ἴπκῖε. Απά ἴῃ ἃ ἔα] ρθηοτγαῖ αβθ πολίϊοπ οἵὁἨ ὨΙτηβο ἢ ἴπ ἃ 
᾿ ΡΟ εῖοαὶ ἢ Ροϊπέ οἵ νἱοιν, δ υγουἹᾶ αν δᾶ ἐο ὀχρουπὰ 8}} ἐμιθβ8 
᾿ Ροϊπίβ βουϊδεϊτη. ΥὙὸ ἢπα Ηΐπὰ Πονγονοῦ του οθηΐ 85 ἴο ἐπ ἢγβύ 
 ροϊπξ: αὖ τηοβὲ 6 οἡΪυ Ηἰηίβ αὖ ἰῦ ἴῃ ἐΠ6 βίτω:]Ἱο (30 Ἐ) οἵ {πΠ6 

᾿ς ΒΙρἘ-Ὀγοᾶ Ποῦβθ, τυοβο στθαύποβϑβ οὔ ἔγϑπηθ τπδῖζοβ Ἀΐμπη βοτηθ- 
ΟΠ μδῦ εἰ υροίβη, ἀπᾶὰ τγμο ποοᾶβ βοπὶθ ραῆν ἰο βύϊτ ΗΒ βρινῦ, 
πᾷ ἴῃ {86 τουπατὶς (41 4) ἐμαῦ ᾿ῦ 18 πὶ οχύγοιηθ Ῥοο ἕο 6 50 

 χουθοᾶ, Ηδ ἱπέίογυγθαγοβ ἐπ βθοοπᾷ ροϊπῦ υἱτἢ ἐμ ἐμῖτά, γοῦ 
Π ΘΡΑΥΠΡΊΥ, ἀπά ΟΗΪΥ ἰπ {16 νὰν οὗ ὀχρίαπαύϊοῃ. Τὸ οαπ ΒΆΡΑΪΥ 
ΒΡῈ βαϊᾷ ἐπδῦ ἔπὸ οοποορύϊοπ οἵ ἔμ τεαπηθάϊα] ρ᾽δῃ 18 ϑουηρ] οὐ οὶ Υ 
Ο απηἰοϊἀοᾶ ; ἐμοαρἢ νγγὸ ἤπα ποίϊοεβ οἵ ἰξ ἰπ ἐμ ἀοοίτίπο (29 Ὁ 
᾿ β64.) ἐδιαῦ ἐδι6 οᾶτο ἀπ ἱπηργονοπιοπύ οὔ ἐμιο βοὰ], ἀπᾶὰ ἐπ ρὰτν- 
᾿ ραϊύ οὗ νυ͵βάοπα, ἐγαῖμ, ἀπ νἱτίαθ, ἃγο ἕο Ὀ6 τϑηκοᾶ ἱπβπιίο! Υ 
Π βονο {πὸ ραγβυϊ οὔ τγἱοῖιθβ ; ἔπ ἄοοίτπο (36 Ο) οἵ ἐμ ποοᾶ 
᾿ οὗ φοπβοί μι! -Ῥοββοββοὰ ῥυῖποῖρ]ο5 οἵ ἱπᾶϊνἄπα] ἀπ ρο ὐϊοαὶ 
᾿ ποίξίοῃ, ἐοδίοα (20 Ἐ,, αἰδο 438 Α} ὈῪ 56] -οχατηϊπαύϊοη ; δῃὰ ὑπὸ 
᾿ς δοοέτίπο (33 Α) οἵ {π6 ἱπιροταύίνο ἀπέγ οὔ δά μουῖπρ ἴο πυιδῦ ἰβ 

᾿ς Μιρέ, ΑἸἴκο ἰπ ρΌΡ]1ο δηᾷ ἴῃ ῥυϊναίο Εἴ8. Τῷ ἴβ ἐμὸ ἐμὶτᾷ ροϊπέ, 
ΠΟ ἔδο πρϑυτηρίίοι ὈΥ ἰπι56}} οἵ (8 τηϊββίομ, ἱπίο σμίῖοι ἐμ6 

ΓΓ βᾳρθδῖκον ἔγοννβ Ηἷβ βύγοηρί : τῖϑμ {Πἰ8. πὸ βίατίβ, αῃᾷ ἐο ἐμιῖβ 
᾿ς ΒΟ Ἰ πηῖἐβ ἰδ ̓ υδυϊβοιίίου. Ηἰ8 ἢγεὺ ἀπὰ ρατγατηιουῃῦ μἶθα ἰπ {15 

ο΄ Ἱυβειβοκίϊοι δ ὑπιαί (48 Β καᾳ. «πὰ 33 Ο) {δι6 τνονῖς γγὰβ ἀπάον- 

ἀρὰ 



χὶ ΙΝΤΕΟΘΤΌΟΤΙΟΝ. 

ἐδϑη ἴῃ οροάϊοποοθ ἕο ἔμ δῃονοοιηθηίομοα αἰνὶπο οΔ]], 1. 6, γα 

δη. ᾿Π4 6 θα θ}]6 ἀαΐγ, ἀπᾶ ὑμογοίοσο ἴο Ρ6 ρευϊουτηθά τὶ μουῦ 
γοβρθοῦ οἵ Θοῃβθα 6 Π068, ΟΥἨ ΘΟΌΠΙΟΙ- ΤΠ ΠΟΘΙ] Πὖβ, οὐ Πατηδη ἰῃ- 
μἰΡιθίοη (29 177, ΞΕ  ῬὍΤΟΟΣ οἵ ἐπι6 ἀϊνῖπο ο8]], 1. 6. οὔ ἔπι τϑδ ν 
οἵ {π6 οὈ]ραὐϊοη, Ὀοὶπρ' ἐπαῦ ποῦ ΠΡ; Οἴβθ νου ϊα παν βυβίαϊηοαᾶ 
Βἷτῦ ἵπ ΒΟΉΝ ἃ ΘΟΙΓΕδ ΟἹ ΞΟΙΞΒΔΟΥΙΠΟΘ (21 Β), Ηἴ5 οὔδιοὺ ρῖθα 
18 ὑμαῦ Ηἷθ αββαπυρύϊομ οὗ ἐ}15. νου νγὰβ δ πολ] οα αθ]ο θοποῆῦ 
ἴο 18 οοπ συτηθη, [}π τ ῆδὺ ΓΘΙΏΔΙΠ5 ΠΟ βϑίβ ἔοι, ἴῃ ἈΠΒΥΤΟΙ 

ἴο ξαρροβθά οδ]θοίίοῃβ, ἢνβύ, ὑπαῦ ὅο παν οπίδγοα ρῃθ]1ο Π|8 
ἴῃ Ῥγοίοσθποθ ὅο ἀθα!ηρ' ἢ ἱπάϊνιἀπα}5. τνουϊὰ μᾶνθ ῬΘ6Ν 
ποῦ» ἃ Ῥγδούϊο Ὁ]9 ΠΟΥ δη οἰΐϑούνο τηϑύμοά οἵ ρατβυΐηρ᾽ {π|5 
τηϊββίοι (31 (Ο 564.) ; δπᾷ, βθοοπᾶϊγ, {πὸ Ἰπποοοηῦ ἑοπάθποῦ οὗ 
Β15 σγουκ (Ἰπου]οαύϊηρ' Τρ ὐθοῦβηθβθ, ποὺ ὑπαὶ αἰ πρ' ΤῸ ῬΤΟΙΘΒΒΙΟΠΒ 
οΥ Ἰπηρατθϊηρ; πον ]θᾶρο, 33 Δ), ὁχοπαϊηρ; ἐπ βαβρί σοι οὗ Ροσ- 
γουξιπρ ἴπ6 γουῦίῃ,----α Βαβρι οἷο ΒΊΟΝ 18 αἷβο τοίαϊοα ἱπᾶὸ- 

ς Ροπάοηξιν (33 Ο). τ 
Τὸ πᾶν θῃ]δγρϑα ἀροπ ὑπ ἢγβύ ροϊπῦ τγου]Ἱὰ οδνϊοαβὶν παν 

βίοοά ϑοογαίθβ ἴῃ 1 {16 οἰθαᾶ. ΗἨδβ οουἹᾶ ποὺ μαᾶνγο ἄοπθ βὸ 
νὴ μοὰῦ ἀρρθατίπρ ἴο δαπηῖῦ ἐπθ ρο] δῖοα] Ὁ]]οραὐΐοπβ οὗ μἷ5 
ΔΟΟΘΌΒΟΙΒ 1ῃ ΟΠ6Ὶ ΘΠ 16 ἴοτοο  δηα πὰ ὑπὸ νἱπᾶϊοαϊίοη οὗ 

ΒΙΤΉΒΘΙ 85. ἃ ΤΟ ΟΥΤΊΘΙ ἰδ οῖκα ἐπ 6 βαρροτὺ ψ πῖοῖ 10 του παν 
Βαϊηρα ἤοτη ἃ Ῥγομϊβοα δἰαίοιηθηὺ οὔ {π6 πϑοᾶ οὗ τρίοστη. 
Βαΐ, ἴο Ρᾷ85. οα όσα {Π15 ἢνϑὺ ἀγανοῖς ἰο 105 οδοίνθηθϑθ, 
ὑπ δούμα! νἱπαϊοαύίου οἴογοα τηπδὺ ἱπ 56} ἤᾶγα βθοιηθᾶ ἕο 
88 τρδ]ουιγ οἵ ὑμ6 Αὐπθηΐδηβ ρυ  Ῥαιδάοχίοαϊ ἀπᾷ Ῥδυ 
ΥἸΒίοπαυΥ. Ιἢ σϑργθβθηξπηρ ἈΪΠΊΒ6}} 85. Βανίηρ ἄοπθ ροοᾶ 
ΒΟΡΨΊΟΘ ὈΥ͂ ὈΓΡῚΠρ' οἢ. ἔμθηη {Π6 οᾶγθ οὗ ὑμϑὶν βουΐβ, ὈῪ ἀπβυγοῦυ- 
ἸΠΡῚΥ ᾿Ἰπβίβύϊηρ' οἢ σὶρ μὐθοῦβηθαβ ἰπ ὑπο πᾶ ἴῃ Εἰτηβοῖ, 50- 
οταῦθβ νγὰβ ὑγαν θυ βὶηρ' ΡΤΟΌΠα ὙΠΘγ6 ὑΠ6Ὺ οου]α ποὺ [Ό]Π]οὐν Ηΐπη. 
ΤΉ θθο ὑμὶπρΒ Βδα ἴον ὑΠ θη πὸ τηθαπῖπρ,. ΤΉΘΥ τοαπϊγοᾷ ἄθνο- 
ἐΐοι ἐο ἐμ Ἰούθον οἵ {μοῖν οοπβυϊαξίοι, ἔμ Ὺ Ἰγοσθ οα ὅπ6 ὙΘΙΡῸ 
οὔα ραηΐο αὖ ὑπ Ἀρρθᾶγαποο οὔ ἀἰβαβδοίίοι ; απᾷ ἐμῖβ νγαβ ἐμὶν 
τσ ὐθουβηθβθ. ὙΠ ἐμὶθ ἐΠΟΥ τγοῦα οοπξοπέ, τυβθα ἐπθ βὰΡ- 
βίδποθ οὗ ἐπ οἱ τϑὶ!ρίοι πᾶ ὑπ οἱ ἃ τηογαΠγ τοῦθ τϑαΠν 
ἀοραγέοα ἔγοτη ἔμοσα. ΤΉΘΥ Ὑγο ΓΘ πο ββασην [αν ἔροτα Ῥο]ονίπρ᾽ 
ἐμαὺ τ ὁ ΤΑΔ ἢ 5. ἀΠΕΥ͂ ΟΥ̓ ΤΩΙΒΒΙΟπ ἕο βϑὲ ΠΙΠΏΒ61} αρ 

ΟϑΙΔΟΩΡ' ἔῃ 85 ἃ ῬτθδΟθοΣ οὗ τσπξδο ππτῇβ ἢ δΙΠΒ6Ι ἢ 
ΒΔΥ͂Β ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ἴῃ {Π6 ἀντιτίμησις (37 ἴ----48 Α). ΤῸ ἃ8 ἔποτθ 
ΤΩΔΥ͂ ΒΘΘΤῚ ἴο θ6 πού! ηρ' 50 [Ὧν οαὖ οἵ ἐπ οουησοοι ἰπ ἐμ τποταὶ 
ψοΚ οὗ ψ Βϊο ἢ ϑοογαῦοβ Οἰαῖτηβ ἕο θ6 ἐμ 5016 ῥγοιηοίθι, ἃ8 ἐο έ ̓.ο 

..ρρΠΠΠππττοὄ-ν.}ν 



ἹΝΤΕΟΘΌΟσΤΙΟΝ. χἰὶ 

ἐο μἷπι ἐο ἃ ροβι ἴοι οἵ βἰπραϊατν. Βαῦ ἰῦ τγᾶβ ἃ πονοὶ 
τς ὁπουρ ἐο μὶβ οοπἐθιη ροσατῖθβ. Τύ 15 ἃ ἀπ ουϊν ἐβτουρἢ- 
" ἴῃ ἐπ τᾶν οἵ ἀρργοοϊδεϊηρ' βοογαῦθβ, ἐμπαῦ ροβι οηβ, τυ ἱ ἢ 
ΕΓ 5ῖποθ ἢὶβ ἔπη παν θη ΒουΞΘμοΪἃ τγογᾶβ, ποῦ ἴῃ τηόγαὶ 
ὈΒΟΡὮΥ τηοτ Υ Ῥαΐ ἴπ δοτητηοι Εἰ8, ὑγοσθ ἴῃ ΐβ τηοαΐῃ, ἕο 

5 τῇθῃ οὗ μἷβ σοπογαίϊοι, οὔ ρίμαὶ ἀπᾶὰ πουοὶ ; δἀπὰ ἐμαῦ {πὸ 
ὭΡΪ6 Ῥυῖποῖρ]65 μ6 ἴδγβ ἄονγῃ ΠΘΓΘ, 50 ἔΆγ ἔγογα δὶ πρ' Θοιητηοι- 

ἐο Ηἷβ δυάϊοποῦδ, ταῦ παν σαῖμου ἐταπβοοπἀθα ἐμοῖν τηοσαὶ 

ὋΣ τησδό ἰδ θ ἑογρούίοῃ ἐμαὺ ἐμοὶν οἱὰ ἀἰβέγιβε οἵ ἐμ βορηϊβὲ 
ἴπ ἕο ἔδιδ αἰὰ οἵ ἐμοὶν ἀϊβίαβξθ ἕο ἐπ σϑίοστηθσ, 8.0 [Ὡγ 

τῇ Ὀο ον ϊηρ' ἰπ Ηἴ5 ΡΥ ἸΠΟΙΡΙ65 Οἵ τποταΐ τοϊοττπαίίσπ,. [Π6Υ πΤΟΓΘ 

Ὁ εαρρνα Ἰδοπ ει γίηρ' ἔμ θβο υῖ [ἢ ἐΠ6 οἱά βορῃϊβύϊοαὶ ἐθδοίηρ, 
δρποο ἴὖ 15 ἐπαὺ (μ6 ἀἸβοϊδί μου ἐγὼ διδάσκαλος οὐδενὸς κ. τ. Δ. 

Ἶ νὼ ΒοΓΘ. 

6 5Βοιϊα μ}}], ϑϑοογαΐοβ βίοοᾶ Ὀθίοτο ᾿ὶβ δου πέσ τη ἃ 
γοββοα οἰ ως δὰ ΠΟΥ͂ ὙΟΤΘ 5 ΓΑ ΡΒ ἴο ἔπο Ἰάοα οἵ 

Ὅπ. ὁχοδρῦ ἴῃ ἃ ΡΟΪΠ108] 56Πη56;---ὦ 5656 ἴπ ὙΈΙΟΝ ἐπ 
ἄδν ᾿δα πὸ τοοπι [ῸΓ ΤΘΙΌΤΤΩΘΙΒ. 

τι ΟἿ τπὸ ἀοίδποο ΠΟΙ ἀτροά ὈῪ ϑοοτδῦθβ ΠΡΟ 
, φουιπέσγτηθη ἰβ ἕο Ὀ6 Ἰαϊά ποῦ ἰο Βἷβ ΘμδτρΘ Βυΐ ἴο ἐμοῖνβ. 

πὸ ρμοϊπὸ ἀροπ ψΒῖο οὰν συμ οὶθ Ἰπάρτηοπύ τησβῦ ἔασι 18 ἐμ ῖ8. 
ΝΠ“ πάτακ 80 ἀτροπύ 85 ϑοογαίθβ βαρροβοᾶ 
"ἃ ἴο 5ο, πὸ ϑοοταξο5 τγλ8 ΠῸ [655 ἴῃ ἐδ τρπξ, ΠΟ [685 
ἃ Ῥοποίποίοτ, θοοδαβο ἐμ ον ἤαἱ]θὰ ἐο ἤθοὶ ἐμ πθοᾶ, απᾶ ἐπ ὺ ἴπ 
δυπιβ πο 15 Ἡΐτ τΘΓΟ πὸ 1655 σἜΠΕΥ οὗ ἃ πδύϊοπδὶ ἩνΡοουῖβγ. 
ὙβοτΘ 15 πὸ πϑϑὰ ἴο βυτῃ ἂρ δὖ δῃγ ἰθηρξμ {8 γθϑα]ὲβ οὔ οΌγ 

ΚΒ ΤῈ [5 ἃ ροὸσ βορβίβηι ἐο υὑσρὸ ἑμβδὲ δίθρ ὑπ Ππσ ἱπδέγυτηθηξβ οὗ ἃ Ἰορα}}ν 
Βίαρεβ οὗ δῇ ἀγὼν τιμητόε, οὐ (60 υπανοϊάδθϊ]θ σδέδβέσορηῃθ, 18 ἃ ρἷθϑ 

γοπδεν οὗ Αἰμιοπίδη ᾿αΐϊοσβ, τοδὰθ Ξο- ὙΒῖοἢ τὸ Ὥθνοσ ἐμίπὶς οὗ 8] οννΐηρ ἰο 
[65 ἀοαξῃ ᾿ἰ8 οὐσι δοί,--τδὰ ουθῃ-ὀ [δ δαβέοστι ἀδβροί, γ8ο δον Ὀϑέγαυ.- 

ἔπδῖτεν τυ μΐοῖι εἶθ δοσύβοτβ ἐμοσηβεῖνεαβ ἰηρ Ηἷβ σὶρ μΐθουβ τηϊηϊβίον “ Ἰδδουτοὰ 
ἘΣ οοπξοιηρίαίοα, ΤῊ ἰδαδέ δθ. Ἅ “ἝἘΠὶ1 ἐδ σοΐπρ ἄοννι οὗ ἐπ βὰῃ ἕο ἀθ- 

᾿ βαπιρέϊου (πο ἘΚ ὅοΕΪν Θβροτιβοθ) 8 “Εἶνοσ Βίτη," ὉΠ ᾿πιβέϊοθ οὐ ἐπ᾿ αβέῖοθ 
ἀἰσοοῖν αὐ νατίδποο τὴ ἐμ Αρο- οὗἉ ἔδιθ σδἰδβίγσορῃθ ἰβ ἱπνοϊνϑά ἴῃ ἐμιδὲ 

ὙΒοΝ (20 Οὐ τιλκοῦ Απγίαβ οὗὨ ἔδθ ἔγξέ βίεαρ. ΤῊΘ ψΒο]6 τοβροῦ- 
ΤοΒρομβῖθ!θ ἕον ἔπ διρυσιοπὶ ἐμδὲ ἰξ δ᾽ ΠΙἐν 611 ἀροῖ ἐμ ᾿μᾶρσοβ ἔγοστα ἐμ 
Οογὸ Ῥοίξας ϑοοταίδβ ἐῃουϊᾶ πους τποτηθηξ τγθθη, ἱπ δἰβττηίησ ἐπὸ δοοὺ- 

Ὁ θη ἐσίϑὰ, ἔπδπ ἐμαὶ ἢ6 βῃουϊὰ πβαξϊουπ Σωκράτης ἀδικεῖ κιτιλ., δον 
αρὸ τῖξι εἶθ 11ἴ6. Τὸ ὀχοῦβο ἐῆΘοΘ σαν ἐμοῖς γοΐοο αραϊπβέ ἐδ ἐγαίι, 



ΙΗ ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

᾿ἰπααΐτγ ἰπέο ἐπ6 τυγουίι οὗ ἐμ ΑΡΟΪΟΡῪ 85 ἃ ἀθίθποο. Τίβ αὐ 15 
οομβατηχηδίο ; ἰΐ5 βία οιηθηΐβ ἅτ (85 {6 Θχογάϊατη Ῥγομηβοα) 
ὉΠ]Π]ογοά ὑσαΐ ; 105. τοῦϊοθποοβ 8.6 Θοπἀθβοθηβίοπβ ἕο 6 
δαίθηοθ νι τῃ τυ βοτὰ 10 ἄρΑ}5, τ 15 εχμουσῆχε Σὰ 1ῦ Ἰὰγβ5 
ὈΥ ἔπτηβ 35 411 ἐπι τηοέϊνοβ ἃῃ ἱ αὖ νὸ 
ὡρράμοὺ Βοοναίρα; πα {ΠΠ6 ΤΠΟΥῸ ῬΔΪΠΒ γγ6 816 δ Ἐπ ἐὴ 
{π686 ἴο ΟἼγβοῖνοβ ΡΥ τηθϑπβ οὗ δῃ. ἱπδοροπάοηῦ ἱπνοβυ σαὐϊοη, 

{6 ἃ ἴἰο δοκπον] {86 τὰ 

οἷπθ ἰὰΥ 411 {π6 τ Ἐ1]6 οἷοβο ὕο ον παπᾶ ἴῃ ἐμ ΑΡοΪορΎ. 

Ὁ. ΤΉδε ἐμ ϑορἰθὲβ. δὰ ἢὩὸ Βαπὰ βθῖνϑ ὕοο τηῦος ὑπᾶθν ὕΠ6 Β8 16 δ08- 
ἴῃ Ὀχϊηρίηρ ρουῦ ὅπ6 οοπᾶοιηπαιίίοη. ρίἱοίομ τυῖἢ βοογαῦθβ ἕο Βανθ ἀδτϑᾶ ἴο 
οἵ βοογαύθβ 'β οἴϑασ, Αὐγίαβ νγὰθ 06 ἰηβλπιθ ἐπδῦ βυβρίοῖοπ, ΟἿ, ΖΘΙ]οσ, ΤΙ, 
ΘηΘΙηΥ οὗ ϑορηϊδίθ, ΤῊ Βορμἰδίβ βδὰ ρ. 130. 
0 ΡΟ ἴοα] ᾿Ἰηἤπθποθ, δηἃ τγοσ ὑμϑτα- ᾿ 

ΑΒΒΕΕΥΙΑΤΙΟΝΗΕ ΙΝ ΤΈΧΤΙΌΛΙ, ΟΟΜΜΈΝΤΑΕΥ. 

Ὗ Ξ-γυΐϊραν ἰοχί, βουἐ]ϑᾶ οὐἱρίπα!ν . ϑίορμδηι. 
Β- ΒΕΚΚοΊ. 

5.- Βίδ! δύση, 
Ζ-- Ζατίοιι οαϊίοτιϑβ. 
Ἡ -Ηευτηδπη. 

Οχομι. Ξε ἐμ Βοαϊοίαδη ΜΞ, Κπονσι 85 " Οοάοχ ΟἸαυκίαπιι.ἢ 

[Ὁ ν᾿ Θαἰδέοτὰ ἢτβὲ ρα βηθᾶ ἐμ τοδάίτρβ οἵ ἐμϊ8 ΜΒ, ἱπ 182, Με. ΒΙάΔοΙ 
οοἸϊαύθα {86 ΑΡΟΙΟΡῪ δῆθυν ἔον {18 οαϊξίοι, ἀπ αἶβο ἐπ Οὐἱΐο, Ῥμαᾶο, διὰ 
ϑγτηροβίυτη. 

ΟΝ τ αν Σ τ, -- 



ΑΠΟΛΟΓΙᾺ ΣΩΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 

ΟΠ1. Ὁ τι μὲν ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, πεπόν- Α. Ἧνο 

ϑατε ὑπὸ τῶν ἐμῶν κατηγόρων, οὐκ οἶδα" ἐγὼ δ᾽ οὖνδ . ς 

καὶ αὐτὸς ὑπ᾽ αὐτῶν ὀλέγου ἐ ἐμαυτοῦ ὃ ἐπελαθόμην" οὕτω 

πιθανῶς ἔλεγον. καί τοι ἀληθές γε, ὡς ἔπος εἰπεῖν, 5 

οὐδὲν εἰρήκασι. μάλιστα δὲ αὐτῶν ἐν ἐθαύμασα τῶν 
Ῥλλῶν ὧν ἐψεύσαντο, τοῦτο ἐν ᾧ ἔλεγον ὡς χρῆν 
ὑμᾶς εὐλαβεῖσθαι, μὴ ὑπ᾽ ἐμοῦ ἐξαπατηθῆτε, ὡς δει- 
- ἤρα λέγειν. τὸ γὰρ μὴ αἰσχυνθῆναι, ὅτι αὐτίκα 
᾿ [μὸν ἐξελεγχθήσονται ἔ ἔργῳ, ἐπειδὰν μηδ᾽ ὅπωσ - το 

΄τιοῦν μαι δεινὸς λέγων, τοῦτό μοι ἔδοξεν 

αὐτῶν ἀναισχυντότατον εἶναι, εἰ μὴ ἄρα δεινὸν κα- 

λοῦσιν οὗτοι λέγειν τὸν τἀληθῆ λέγοντα εἰ μὲν γὰρ 

τοῦτο λέγουσιν, ὁμολογοίην ἂν ἔγωγε οὐ κατὰ τού- 

τοὺς εἶναι ῥήτωρ. οὗτοι μὲν οὖν, ὥσπερ ἐγὼ λέγω, τς 

δ: ὡς ἔπος εἰπεῖν] ΤῊΪΒ 408}}- παρά ἕο Ὀγ ἔδιθ βρθακον, Ὀὶροβὲ 
ἢε5 {Π6 οὐδὲν τόκος εἶ υγσο οἵ Ταΐοπι, ὃ 9ο. 

ἶξ φοαασϊναϊεηξ ἕο ἤ τι ἢ οὐδὲν 14. οὐ κατὰᾺ Α ἐδβοτουρῃ 
Ἰποΐοβ : “ΤᾺΣ δθονθ {π686 :᾿ “ἃ 

8. μὴ --- ἐξαπατηθῆτε] ΤῊβ [δ ργοδίου ογαΐου ἔβιδὴ ἐδογ. 
Ὀγ [6 ΟΥ̓ ΗἨᾶὰΐ. ᾿. 121, πατέρα καὶ μη- 

ἔσηδο οὗ ἔπ τηδίη οοπβέγιιοϊίοη, τέρα εὑρήσεις, οὐ κατὰ Μιτραδά- 
 Βροδῦβο ἐδ σομ ΠρόποΥ ἴΐ οχ- τὴν τε τὸν βουκόλον καὶ τὴν γυ- 
ΠΟ ῬΓΈΒΒΟΒ ΤΟΠΊΔΙΠΒ 5841] πξιτο αὖ ναῖκα αὐτοῦ. 

ἔμ πιοπιθηΐ οἵ [8 Ὀοΐπρ 8]- 



44 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ἢ τι ἣ οὐδὲν ἀληθὲς εἰρήκασιν" ὑμεῖς δ᾽ ἐμοῦ ἀκού- ». 

σεσθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. οὐ μέντοι μὰ Δί, ὦ 

ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, κεκαλλιεπημένους γε λόγους, ὥσπερ 

οἱ τούτων, ῥήμασί τε καὶ ὀνόμασιν, οὐδὲ κεκοσμη- 

1. ἤ τι ἣ οὐδὲν] ΤΙ ΐ5. ἕογπι 
οἵ οχργθβδῖου γγὸ πᾶν ἴτῸ Πὶ 
Ἡομιοσ, Οἁ, ἰν. 8ο, ᾿Ανδρῶν δ᾽ ἤ 
κέν τίς μοι ἐρίσσεται, ἠὲ καὶ οὐκί. 
50 Ηαΐ, 111, 140, ἤ τις ἢ οὐδείς. 
Απά Ἐπυῖρ. Τ δη. ΕἾ. νἱ. Κρείσ- 
σων γὰρ οὔτις χρημάτων πέφυκ᾽ 
ἀνήρ, πλὴν εἴ τις ὅστις δ᾽ οὗτός 
ἐστιν οὐχ ὁρῶ. 

2. οὐ μέντοι] Ορροβοά ἴο 
ἀκούσεσθε π. τ. ἀλ.---- οὐἱ 588}} 
Βανθ ἐπ ἐγαῦῃ οηξίγο, δυυέ ποὺ 
ἀγοβδῦ ἂρ. ΤῊ 5 οοπ γαϑί 18 ΟὨΪΥ 
ΟΔΥΥΪΘα 85 [ἌΣ ἃ5. ὀνόμασι" αἴξοῦ 
τ] οἢ {πὸ Ἰᾶθα οὗ ἔπ6 οοπέγαβὺ 
Ῥούνγνθοῃ ἐσαξῃ ἀπα {]βοῃοοά 
18 τοϑυτηθαᾶ (παῤ 15, πιστεύω 
γὰρ κιτιλ, ρῖνγοβ {π6 ταύϊομδ!θ οἵ 
ὑμεῖς δ᾽ ---ἀλήθειαν) ἃπ ὁ0η- 
ἐϊηϊιθ5. (ο εἰσιέναι,-τ--Β' η06. πλάτ- 
τοντι λόγους γοΐοΥ5 ποῦ ἴο γξϊ- 
ἤοῖα] Ἰαηρααρσο αῦ ἰο [Ἀ]51Η- 
οδίϊοη ; ἃ μειράκιον, ἰο 46 ἃ 
ἕαυϊθ, πι56ὸ5 [Ιβομῃοοά δπᾶ ποί 
τῇ θέοσϊο, 

3. ὥσπερ οἷ Τὴ ποιη. 15 
186 τορι} οοηβέχιιοξϊομι, ΠΘΥΘ 
0Π6 ποὺῃ Ῥγουρῃΐ ἰηΐο οομὰ- 
Ῥδυΐβου οἂπ 6 τηδᾶθ ἐπ 58}- 
θοῦ οἵ ἐῃθ οἴδυβο ἱπίγοάπορᾶ 
ὈΥ ὥσπερ. ΤΩ αἰἐγαοίθα οομ- 
βύγιιοίίομ, Θχ θα] Πθα ὈῪ ὥσπερ 
μειρακίῳ Ῥοΐονν, 15 1655 ΘΟΙΏΠΊΟΙ, 
θιρ. 176. 

4. ῥήμασι... ὀνόμασι] ὙΥ αὐ 
ἄο {Π|686 ἔνγο θυ τηθδῃ ἨΘΓΘΊ 
Ἐὸν ἴπ Ξ'ορ ἰδ. 262 8, Ὁ, {Π60Ὺ 
αἰβε ΠΟΙΥ τῆθᾶῃ “γ᾽ δμὰ 
“ποῦπ, ἰὴ Οταίυ]. 399 ᾿, 5, ἃ85 
αἰβυ ποῦν “οχργθββίοη ᾿ ἀπ 
“νογά᾽ (Δὲ φίλος ἰ5. ἐπ ῥῆμα, 

Δίφιλος {π6 ὄνομα). Νοῦν ἐπα 
οοπϊοϊηῦ ῬΏΓΑΒΘ ΒΘΘΙῚΒ ἴο Πᾶγο 
μαᾶ ἃ [ἈΤΏΠ]Ρ τμθέουϊοαὶ βἰρ- 
πἰδοδίίοι ; οἵ, ὅγτηρ. 198 ἢ, τὸ 
δ᾽ ἐπὶ τελευτῆς τοῦ κάλλους τῶν 
ὀνομάτων καὶ ῥημάτων τίς οὐκ ἂν 
ἐξεπλάγη ἀκούων ; τθο0 Ὁ, ὀνόμασι 
καὶ θέσει ῥημάτων, 221 6, τοιαῦτα 
καὶ ὀνόματα καὶ ῥήματα' ΜΏΘΠΟΘ 
Ὑγ6 ΤΊΔΥ ΘΟΠοΙτι46 ἐπα ἐΠ6 ἀ58ο- 
οἰδίϊομ Ποτο ἰβ βίτηαν, Απᾶ 
1 τγϑ ΟΠ ΡῈ Ῥαββᾶροβ οὗ γῃο- 
ἰουῖοαὶ οὐἰ ἐοίβτη ἴῃ ἐπθ ΟτΥᾶ- 
ἴουβ, ΒΘ {Π086 του 8 ΟΘΟΌΓ, 
γγ6 5Π8}} βπᾷ {π6 πιθδηϊηρ' ἃΡ- 
ῬΓΌΔΟΙΘ5 ἰο ἐμπαὲ ἰπ Οὐδέν. τὰ- 
{Πογ ὑπδη ἐμαῦ ἴῃ βορμἰβῦ. : οἵ. 
Ζβομίη, 111, 72, Ρ. 64, οὐ γὰρ 
ἔφη δεῖν (ο γὰρ τὸ ῥῆμα μέμνη- 
μαι ὡς εἶπε, διὰ τὴν ἀηδίαν τοῦ 
ὀνόματος) ἀπορρῆξαι τῆς εἰρήνης 
τὴν συμμαχίαν----Υ̓ Θγ6 ἔῃ 6 ῥῆμα 
ἰ5 {Π6 γγΠ016 οχρσθββίοῃ, ἔπ 6 ὄνο- 
μα 15 ἀπορρῆξαι. ἘᾺΤΈΠΟΙ, ἃ5 850- 
οΥαἴθβ οου]Ἱά ποῦ βροὰκ υιϑμουῦ 
“ΘΧΡΥΘΕΒΙΟΠΒ᾽ δηα “ πογᾶβ,᾽ 1 15 
[86 ἀν ϊβέϊο πιξθ οὗ ἔμθπα ἢθ ΘΓ 6 
αἸ ΒΟ] δἰ τη ; τ] οἢ, ἴῃ ἐΠ6 οδδθ οὗ 
ὀνόματα, ουΪἃ οοπβὶδὺ ἴῃ τυ μδῦ 
“ΖΕ ΒΟΒΙΠ68----ἶϊ, 1.53, Ὀ. 48--οὉ}15 
ἡ τῶν ὀνομάτων σύνθεσις, διὰ 
8150 ἴῃ ἐγσορθβ δπα οἶμον ἤρθγοσ 
οἵ βρϑϑοῖ, ἀπά ομοῖθο οἵ ὑπ- 
ἀβ8] τγορβ, οἵ, Ἰβοοῦ. ἰχ. 9. 
Ῥ. 190, μὴ μόνον τοῖς τεταγμένοις 
ὀνόμασιν, ἀλλὰ τὰ μὲν ξενοῖς τὰ 
δὲ καινοῖς τὰ δὲ ἴς" τ 816 
ῥήματα ου]Ἱ οχέοπᾷ ἐο τμοΐθ 
ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΟΉΒ, οἵ, ΠΕ ΒΟ ΐπιοβ᾽ οανῖ- 
οδἴαγο, {ϊ, τ66. Ρ. 77, τὰ μιαρὰ 
αὐτοῦ καὶ ἀπίθανα ῥήματα. 
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᾿ς μένους, ἀλλ᾽ ἀκούσεσθε εἰκῇ λεγόμενα τοῖς ἐπιτυ- 

᾿ βωω ὀνόμασι πιστεύω γὰρ δίκαια εἶναι ἃ λέγω, 
᾿ καὶ μηδεὶς ὑ ὑμῶν προσδοκησάτω ἄλλως" οὐδὲ γὰρ ἂν 
᾿ ᾿ δήπου πρέποι, ὦ ἄνδρες, τῆδε τῇ ἡλικίᾳ ὥσπερ μει- 
: ᾿ ρακίῳ ψλάττοντι λόγους εἰς ὑμᾶς εἰσιέναι. καὶ μέν- 5 

᾿ τοι καὶ ἐμῶν, ὦ ἄνδρες. ̓Αθηναῖοι, τ τοῦτο ὑμῶν δέομαι 

ΤῊΣ ἀπολογουμώου, δὶ ὧνπερ εἴωθα λέγειν καὶ ἐν 

ἀγορᾷ ἐπὶ τῶν τραπεζῶν, ἵνα ὑμῶν πολλοὶ ἀκηκόασι, 

καὶ ἄλλοθι, μήτε θαυμάζειν μήτε θορυβεῖν τούτου το 
ἕνεκα. ἔχει γὰρ οὑτωσί. νῦν ἐγὼ πρῶτον ἐπὶ δικα- 
στήριον ἀναβέβηκα, ἔτη γεγονὼς πλείω ἑβδομήκοντα. 

.Ῥ. 
χα), ἐιδ τεΐδσθποο Βοῦθ ῬγοΌ ΘΙ Υ 
οχίομᾶβ ἕο ἐπ οομνθγβδίϊοῃβ 

12. πλείω] ΗοττηδηπΒ ποέθ ΠΊΔΥ βϑξϊβέν 5. ΠΟΘ: “ Πλείω γε] 
οοπέγα Οχοη. οὔτ Υ ΒΞ τϑεϊπογο φύλα οαπὶ ΤΌΣ ΘΟ μβὶ θ5 ομαϊξξογο 

Ὑ τι τὲ (30 ἃ, 31 6, 35 Ὁ, ο). 
9. ἀγορᾷ κι.λ.} Τὴ μαββαρθ 

οὗ Χορόρμοι (λίθηι. 1. 1. 10)}} 15 
γ76}} Κπονσῃ »τ ἐκεῖνός γε ἀεὶ μὲν 
ἦν ἐν τῷ φανερῷ. πρωΐ τε γὰρ εἰς 

φανερὸς ἦν, καὶ τὸ λοιπὸν ἀεὶ τῆς 
ἡμέρας ἦν ὅπου πλείστοις μέλλοι 
συνέσεσθαι. ἘῸΥ τράπεζαι ἃ8 
Ῥίδοοβ οὗ τεβοτέ οἵ, Τγϑίαβ ἱ ἶχ. 

5: Ρ- 114, κἀμοὶ μὲν τὰ προειρη- 
μένα διείλεκτο ἐπὶ τῇ Φιλίου τρα- 
πέζῃη πὰ 5005 βοπογν, οἵ. 
1,γ8. χχῖν. 20. Ρ. 1:70. 

ὑμῶν πολλοὶ ὑμῶν 8 Θ61)- 
Ρμδέϊο. Α8 θ. ΤΟΙΠΔΓΚΒ, 
πὸ ἔγοαποπέουβ οἵ ἐπ τράπεζαι 
σοῦ ὰ Ρ6 οὗ (Ἐπ στο Ὁ οἶδββ. 

1ο. θορυβεῖν] 866 Τηέγοά. ν. 
ΧΥΪΙ, ποίθ 8. 

11. ἐπὶ δικαστήριον] ΤῊ ΡγΘΡ. 
δὰ8 ἐμ ποίϊοῃ οἵ “ργεβθηξϊηρ' 
Ομθϑο Γἐο᾽ ἐμο οουτέ. ΟἿ, Τβεθαβ, 
Εν. υἱῖ. τ. ἥ1. 15, λέγειν ἐπὶ δικα- 
στηρίου. ΤῊδ ἀναβέβηκα γοῖογβ 
ἕο {πὸ βῆμα, οἵ, Τπέγοά. Ρ, χν. 



ΕἸγδὺ ρασὶ 1ὸ 
οὔ οίθηοθ; 
-« υδεϊ8- 
οπδέϊοη οὗ 

ἀρσαϊηβέ ἐῃ 9 
Ῥγοϊυάϊοθβ 
οὔ (6 

οουχί, ἀπά 
διῖβ οοῦυπ- 

40 ΠΛΑΤΩΏΝΟΣ 

ἀτεχνῶς οὖν ξένως ἔχω τῆς ἐνθάδε λέξεως. ὥσπερ. 1 
οὖν ἂν, εἰ τῷ ὄντι ξένος ἐτύγχανον ὦν, ξυνεγιγνώ- 

σκετε δήπου ἄν μοι, εἰ ἐν ἐκείνῃ τῇ φωνῇ τε καὶ τῷ. 1 
τρόπῳ ἔλεγον, ἐν οἷσπερ ἐτεθράμμην, καὶ δὴ καὶ νῦν 

- ε ΄-ἢ ’ὔ , ΄ » Ε Ἀ -“ Ἀ  Ἶ 

5τοῦτο ὑμῶν δέομαι δίκαιον, ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοκῶ, τὸν μὲν 
“ »“- Ν 

τρόπον τῆς λέξεως ἐᾷν" ἴσως μὲν γὰρ χείρων, ἴσως 
δὲ βελτίων ἂν εἴη αὐτὸ δὲ τοῦτο σκοπεῖν καὶ τούτῳ 

τὸν νοῦν προσέχειν, εἰ δίκαια λέγω ἢ μή" δικαστοῦ 
Ἁ Ν “ ᾽ ΄ ε΄ Ν ᾽ “ ᾿ 

μὲν γὰρ αὕτη ἀρετή, ῥήτορος δὲ τἀληθῆ λέγειν. 

11. Πρῶτον μὲν οὖν δίκαιός εἰμι ἀπολογήσασθαι, 
,3»ν ᾿᾽ ΄“- Ν Ἀ “ ,ὕ - 

ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, πρὸς τὰ πρῶτά μου ψευδῆ. κατη- 

γορημένα καὶ τοὺς πρώτους κατηγόρους, ἔπειτα δὲ 
Ἀ νον ἈΝ Ἁ «ε ’ὔ ν᾿ ΄“ Ἀ ν 

πρὸς τὰ ὕστερα καὶ τοὺς ὑστέρους. ἐμοῦ γὰρ πολλοὶ" 
΄ ’ Ν  ἈΡΟ" ἈΝ ’ Ν δ 

κατήγοροι γεγόνασι πρὸς ὑμᾶς καὶ πάλαι πολλὰ ἤδη 
Ν ᾿ Ν -“ 

ἀσγτπθη μο. 15 ἔτ “καὶ οὐδὲν ἀληθὲς λέγοντες, οὖς ἐγὼ μᾶλλον 
ὭΘΓΑΙΪΥ, “ 5" 3, 

φοβοῦμαι ἢ τοὺς ἀμφὶ ἴΑνυτον, καίπερ ὄντας καὶ 

τηδ] αἱ, ααΐα ἀοοίϊι5 Δα ἀἸξατηθηξιπι δὲ αθδτῃ αποᾶ δα ἰπξογροϊδίο- 
γΘτὴ τοίθγαμημιβ. [πηπ]Ὸ ἴδοὶ!θ οἱϊοὶ ροίθγαῦ ρυορίου Οὐϊέομ. 52 6, 
νἱἀοίασαπο τὰ ΔΡΟΙ]οάοτο Ἰρπούππι ἔπ58θ, ααὶ ἀραᾶ Ὀίορ. Γὰ. 11. 
ὃ 44. ἴρβο βορἔπαροβδίμηο δῃηΐθ τηουέθμ 8ΏΠῸ πϑίαπη βίδἐαϊ ; αὖ 
ποθ αὖ τη Πἰ πλπΠΔ ΔΏΠΟΒ 8 ΠΟΘ 05 6856 βοῖΐθ Βοθοιςηδβ ΟὐτΡ. 
Τηβον, ΠῚ, Ρ. 341 Ργόθανῖδ, ΠΟΒαῸΘ ΤΠΟΧ οοηραγαίο Ξγηθβ. Οαἷν. 
ἘΠΘΟΙΏ. ὁ. 17 ΘΟΠ ΠΥ Π.Ὲ8 ; οἵ, 46 ὑΠθον. Το] δο. Ρ. 7. Ζ6116ν 
ἈΡΎΘΘΒ, πὲ ΤΠ ΚΟΒ 72 ὙΘΔΥΒ {Π6 οχέγθιηρ ᾿ἰπϊέ, 

5. δίκαιον] “1 τοαποβὲ {15 
οὗ γοὰ 85 ἃ ρίθο οἵ 1πβύϊοο, 
ΟΥ, 4 ἃ, χρὴ .. .. τοῦτο δια- 
νοεῖσθαι ἀληθές, Τιορσ, 795 6, 
ταὐτὸν δὴ τοῦτ᾽ .. .. ἐν τοῖς ἄλ- 
λοις πᾶσι χρὴ προσδοκᾷν ὀρθόν 
“85 π6 τἱσθῦ ἐπίηρ. 

6. ἴσως μὲν γὰρ] ΤῊ ΥΘΑΒΟῺ 
πγρθα 15. ἃ ΘΘΠΘΓΆΙ ὁπ6. ΤΠ} 
οοπβίἀογαιίου οἵ βέίγϊθ, 1 ἃ]- 
Ἰονγθᾶ αὖ 81], υν}}} 6 ορογαϊίνθ 
7αβὲ ἴῃ {ποθ οᾶδο5 ψΒΘτῸ ὖ 
ἰβ Ὀοέΐου οὐ ὕουΒ6 μα {πὸ 
Οα86. ἀΘΒΟΓΎΕΒ, -σ᾽αδύ ΠΟΥ 1ὐ 

Ὑ}1}} ᾿πέογοσο τ ἢ ὑσπθ Ἰυρ- 
τηθηΐ. 

9. αὕτηἬ Τϊβ τϑργβθηΐβ 
{π6 ρυθοθάϊηρ οἴδαβθ αὐτὸ----ἢ 
μή Ὀδίηρ ἴῃ ἕδος τοῦτο, αὖ- 
ἰγδοίθα ἰπΐο ἐπ σϑημᾶθν οὗ 
ἀρετή. Ὄϊρ. 201. 

14. καὶ πάλαι] ΤῊΪΒ5 καὶ ΟἿΪΥ 
ΘΙΏΡαβῖβθβ πάλαι. Ὦϊσ. 1332. 
Αμπα ἴῃ καὶ οὐδὲν----λέγοντες Ὑ76 
ἢδγθ ἐπι ΘΟΙΏΠΊΟΝ καὶ αξο. πολ- 
λοί. ---Τὸ τγὰβ 24 ΥΘΔΥΒ Βπ0θ 
ἀπ ΟἸἹουβ ὑγοσο γθργθβθηἰθα : 
Ἐογβίου, 

δος, χνᾶλ..  ἐκαν.- 
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τούτους δεινούς" ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι δεινότεροι, ὦ ἄνδρες, οἱ 
ὑμῶν τοὺς πολλοὺς ἐκ παίδων παραλαμβάνοντες 

᾿ἔπειθόν τε καὶ κατηγόρουν ἐμοῦ μᾶλλον οὐδὲν ἀληθές, 

ὡς ἔστι τις Σωκράτης, σοφὸς ἀνήρ, τά τε μετέωρα 

 Φροντιστὴς καὶ τὰ ὑπὸ γῆς ἅπαντα ἐν σὸν καὶ 5 

τὸν ἥττω λόγον -κρείττω ποιῶν. οὗτοι, ὦ ἄνδρες 
᾿Αθηναῖοι, οἱ οἷ οἱ ταύτην τὴν φήμην κατασκεδάσαντες, οἱ 

δεινοί εἰσί μου κατήγοροι" οἱ γὰρ ἀκούοντες ἡγοῦνται 

τοὺς ταῦτα ζητοῦντας οὐδὲ θεοὺς νομίζειν. ἔπειτά 

Ἶ ἤδη κατηγορηκότ ἐς, ἔτι δὲ καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ἡλικίᾳ 

'- ᾿ λέγοντες πρὸς ὑμᾶς, ἐν ἣ ἂν μάλιστα ἐπιστεύσατε, 

παῖδες ὄντες, ἔνιοι δ᾽ ὑμῶν καὶ μειράκια, ἀτεχνῶς 

Ε ̓ψν κατηγοροῦντες ἀπολογουμένου οὐδενός. ὃ δὲ 

ΟΠ 3. μᾶλλον] Β5 οτῖί : Ζ τοίαῖπι, ἀπὰ τὶ! ε]ν ; ἴον ἐπ ταν έμπι 
ΕἾ γι ΡῈ ἱπέοϊογα!θ υϊτποσς ᾿ξ, οὐ πιἰέμβοαὶ ( ἴοἢ Ἡουτηδηη 

᾿ εἰσιν οὗτοι οἱ κατήγοροι πολλοὶ καὶ πολὺν χρόνον το 

ἷ 2. τοὺς πολλοὺς 
Ἢ ΟΠ ἐκ παίδων. 
ἢ ΑἸ}, Βαξ ΟΗΙΥ παοβὲ, ποῖ 4}, 88 
᾿ς ομΠάτεπ, ΟΥ̓ θεῖον ο, παῖδες ὄν- 
᾿ χες, ἔνιοι δὲ κιτλ. 

3: μᾶλλον] ὙΥΊΕ ἔπειθον ἀπὰ 
κατηγόρουν Ἰιδὺ ἴπ {{Π0 5816 

᾿ ᾿ ΟΜΥ͂ 88 πολὺ μᾶλλον [κατηγ.] Ἀε- 
᾿ ἴον, 6. Ἦξκτο ἴξ ἴβ ᾿Ἰπἰομάρθα ἰοὸ 

ΟἸοβεῖν 
ΠΟΥ ἔπειθον 

Χὰ....} ΤῊΪΡ “δο- 
" ῬοΙΝ 848 σίνθη Βδτο, 

τὴς ποοῖ 

ἃ Υἱνα γᾶν οὗ τοργοβοηῦ- 
» ἴον ἃ τβοίουίοδὶ ῬΌΓΡΟΒΟ, 

᾿ Μοὶ ρτοίδ) ἔμο εἶοο ννοτᾶ μᾶλλον οὐδὲν ἀληθές 

8τ6 ὑπο-οασοά, Βεῖπρ' θοστονοᾶ 
Ργεϊν ἔγοπι {πὸ γΟ]ΡῸΣ ΤΟΡτο- 
βοπίαξίου οὗ ἐμθ ῬΒΙΟΒΟΡΙΟΥ, 
ῬΑΙΕΙΥ ἔγοτα ἐμδὲ οὗ ὑπὸ βορ ῖβε: 
ἐπι μετέωρα φροντ. ρΡοϊπξβ ἕο {Π6 
ῬΆΠΟΒοΡΒου, ἔπ τὸν --- ποιῶν ἴο 
186 Βορῖβὲ. ΤῊῸ 116 σοφὸς 
ἀνὴρ σουϊὰ δὖ ποθ 6 υὑπᾶρογ- 
νπυδι 88. 8 οἰΔ85-Ρρ !Ἰδξΐοιι,---- 
οἵ. 23 ἃ, 34 6; ἰπ 1 ἐπ τηϑδ- 
ἴηρ' ἃ αββοοϊδεϊοηβ οἵ ῬὨΏ1]ο- 
ΒΟΡΒΟΥ δῖ πρρουτηοϑέ, γοῦ ποΐ 
80 88 ἀἰβεϊποεν ἴο Ἔἀχοϊαἀθ {Ποβ6 
οὐ Βορμῖβε. ὅθε Τηϊγοά. ὑ. χχχίϊ. 
᾿. 18. 

13. παῖδες... . μειράκια] Ἧ6 
βΒδουϊά πᾶνὸ τουουβοα {Π6 ογάθυ, 
δῃὰ βαϊὰ, “θη γοὰ ποτ 8}} 
οἵ γοὰ γοπηρ, δηὰ τιοβὲ οἵ γοὰ 
τοτο Ομ] άτθη. 

14. ὃ δὲ----ὔτι} ΤῊΪΒ 18 ποῖ ἃ 
οδμδησοὰ Ὀαΐ δὴ δοθγονυϊαίδα 
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᾿ Ἀ ΄ -}ὔ ἐ 
πάντων ἀλογώτατον, ὅτι οὐδὲ τὰ ὀνόματα οἷον τερ. τ 

» “« Ὁ. 7 Ν ᾽ -“ , ᾿ ὃ ΙΝ 

αὐτῶν εἰδέναι καὶ εἰπεῖν, πλὴν εἴ τις κωμῳδιοποιὸς ἃ 

ΠΛΑΤΏΝΟΣ 

, Ν “ ῇ 

τυγχάνει ὦν: ὅσοι δὲ φθόνῳ καὶ διαβολῇ χρώμενοι 
δ. σὰ ον ν᾿ ε , Ν ᾽ " ὔ ΕΩ 

ὑμᾶς ἀνέπειθον, οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ πεπεισμένοι ἄλλους 
Υ - ΄, » ΄ ’, ᾽ "Ξ ὑδὲ Ἀ 

5πείθοντες, οὗτοι πάντες ἀπορώτατοί εἰσιν᾽ οὐδὲ γὰρ 

ἀναβιβάσασθαι οἷόν τ᾽ ἐστὶν αὐτῶν ἐνταυθοῖ οὐδ᾽ 
“ «“ 

ἐλέγξαι οὐδένα, ἀλλ᾽ ἀνάγκη ἀτεχνῶς ὥσπερ σκια- 
΄“΄ , Ἀ ᾿ 

μαχεῖν ἀπολογούμενόν τε καὶ ἐλέγχειν μηδενὸς ἀπο- 

κρινομένου. 
᾽ , 3 ἀφο δου τς Ψ ἃ ἢ 
ἀξιώσατε οὖν καὶ ὑμεῖς, ὥσπερ ἐγὼ 

ἴο λέγω, διττούς μου τοὺς κατηγόρους γεγονέναι, ἑτέ- 
Ἀ 

ρους μὲν τοὺς ἄρτι κατηγορήσαντας, ἑτέρους δὲ τοὺς 

πάλαι, οὖς ἐγὼ λέγω, καὶ οἰήθητε δεῖν πρὸς ἐκείνους Ὁ 
“ ’; ΕἸ ’ τ εν Ἀ « -“ » ’ 

πρῶτον με ἀπολογήσασθαι: καὶ γὰρ ὑμεῖς ἐκείνων 
΄ ᾽ ’ , ΄ς Ἁ “- 

πρότερον ἠκούσατε κατηγορούντων, καὶ πολυ μᾶλλον 

ἄ, μρρευναρρνησαὶ ΝῊ; κωμῳδοποιὸς Β5Ζ νι 2 ΜΗ͂Σ. Β ᾳαοΐο5 
ἘΊΒΟΒΘΙ τηϊβίδθην δββουεϊηρ ὑπαὺ αὖ Ῥηθάο 70 ὁ 81} ἐπ6 ΜΚ. 
᾿ανθ κωμῳδοπ. ; Ῥαΐ {πὶ8 15 ἀπέσιιθ ἕο Ὅχομ. ἀπ 6 οἴδβοῦβ. 
Μωυῖβ᾽ αββουέϊοη ὑπαῦ κωμῳδοποιὸς 5 {ῃ6 Αἰ. ἀπά ἐμ οἵμϑν 
ἐμ ΘΟΙΏΙΏΟΠ ἴοστη 065 ποὺ Ὀἰπᾷ 8. 

σοῃβύγιιοίϊοη, Τη {1]] 10 πουἹά 
θ6 ὃ δὲ πάντων ἐστὶν ἀλογώτατον, 
ἐστὶ τοῦτο, ὅτι. Τρ, 247. 

Δ. εἴ ἐπὶ Αὐιβίορμδηθϑ 18 
πδιηθά Ὀθίονγ, 19 6, δηᾷ ἴἰ5 
ἀου 155 οἰ ογ πηθαπέ, Ραΐ 
ποῦ Θχοϊυβίνοὶγ. Ἐπρο] 5 Πδᾶ 
Βαϊ (Μοίποϊκο 1, Ρ. 553), Μισῶ 
δ᾽ ἐγὼ καὶ Σωκράτην, τὸν πτωχὸν 
ἀδολέσχην, ος τἄλλα μὲν πεφρόν- 
τικεν, ὁπόθεν δὲ καταφαγεῖν ἔχοι 
Τούτου κατημέληκεν. Απὰ ἃ ὈΪΔΥ 
οἵ Απηοῖρβίδβ, τοργοβθῃθα τ τῇ 
ΑὙἸΒΟΟΡ Δ 68᾽ ΟἹοιβ, νγὰβ οαΠ]οᾶ 
{π6 Οὐπποβ, δπὰ ἐπ ΟἼοστβ 
νγὰΒ οἵ Ῥαγοπεϊβίς (Αἰ οη. ν. 
Ῥ. 218). Τὸ 15 ΠἸΚοῖγ ὁπουρῃ 
(Ζ611ον, 11. ῥ. 41. ποθ 3), ὑμαῦ 
Ατηροὶρβίαβ ἱπέγοάαορα {Π|6 8 π16 
ἴλοί, οὐ π6 βαῖὴρ δοξίομ, ἃβ 

Ρ]αίο (Δἴοποχ. 235 6, Ἐπίμγα, 
272 0), ἀπᾷ τηδάθ {π᾿ τηπβίο- 
τηδδύο ΟὐμπμιΒ οοταΐθβ᾽ ἴῃ- 
Ββίσγποίου. 

38. ὅσοι δὲ ἱποϊπ65. 811} πὲ 
{μ6 εἴ τις ὑπμαῦ 15, ὅσοι 5ίαμαᾶβ 
ἴον ὅσοι ἄλλοι. Οἷ, ΤΠοερί. τ 59 Ὁ, 
ὙΠΘΓΘ πάντα ἃ 15 Θηπϊνα!οηΐ ἕο 
πάντα τἄλλα ἃ. ΤῊ} ὅσοι [ἄλ- 
λοι] ἴβ {ποθὴ βυραϊγιἀρα ταΐο 
[οἱ μὲν} φθόνῳ χρώμενοι ἃ οἱ 
δὲ --- πείθοντες. Τὴ6 οἱ μὲν 15 
ΒΌΡΡΙΙΘα ἴγομλ οἱ δὲ ὈΥ͂ ἃπὰ- 
ΒΕΌΡΒΟ; Ὄϊρ, 241. Το ἄλ- 
λους πείθοντες 15 Ῥαῦ ἐπ ἕο τηδκ 
ἀπ βθῆβθ οἶθαγ, θαΐ νἱν δ! ν 
γϑρθαΐβ ἐπ ἰάθα οἵ ὑμᾶς ἀνέ- 
πειθον" ἰἴὰ ἄοοθβ ποὺ αῇοοῦ {π6 
τορι] αυϊγ οὗ {π6 οοπδέγποξίοῃ. 

, 
δὼ 

τρθδος ἂὖρ' ΚΟ ΦΟΡ ἋΣ τὰν 

Ἧς Ε: 
Ὡ 

Ἐ 



τῷ 

ἐϊπιο.᾽ 

Ὑ [1158 Ἰηΐο 18 ἶαοο ; 

2. τὴν διαβολήν ͵] Νοΐ ἐπ6 
οὗ σοφός (οἴ. 20 ἃ, τό τε 
καὶ τὴν διαβολήν, απ ἀραῖπ 

ΠΟΥ͂ “ ΟἈΙΌΤΏΥ᾽ ΒΙΠΙΡΙΥ͂ 
ον ΔΒ ἦε 

15 τηθδηΐησ οἵ “Βαγάϊγ, 
ΒΟΆΤΟΟΙΥ ;᾽ Ῥαΐ {18 15 ὑο Ὀ6 ἴῃ- 

ΑΠΟΛΟΓῚΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 

τῶνδε τῶν ὕστερον. εἶεν ἀπολογητέον δή, ὦ ἀν- 
᾿Αθηναῖοι, καὶ ἐπιχειρητέον ὑμῶν ἐξελέσθαι τὴν 

διαβολήν, ἣν ὑμεῖς ἐν πολλῷ χρόνῳ ἔσχετε, ταύτην 

οὕτως ὀλίγῳ χρόνῳ. βουλοίμην μὲν οὖν ἂν τοῦτο 
ὕτω γενέσθαι, εἴ τι ἄμεινον καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοί, καὶ 5 

λέον τί με ποιῆσαι ᾿ἀπολογούμενον" οἶμαι δὲ αὐτὸ 
εἶναι, καὶ οὐ πάνυ με λανθάνει οἷόν ἐστιν. 

τοῦτο μὲν ἴτω ὅπῃ τῷ θεῷ φίλον, τῷ δὲ νόμῳ 
͵ καὶ ἀπολογητέον. 

ΤΙ. ᾿Αναλάβωμεν οὖν ἐξ ἀρχῆς, τίς ἡ κ 
ἐστίν, ἐξ ἧς ἡ ἐμὴ διαβολὴ γέγονεν, ἧἣ δὴ καὶ 
τεύων Μέλητός με ἐγράψατο τὴν γραφὴν ταύτην. 

τί δὴ λέγοντες διέβαλλον οἱ διαβάλλοντες ; 

ἐρ οὖν κατηγόρων τὴν ἀντωμοσίαν δεῖ ἀναγνῶ- 
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3: ἔσχετε] ΒΖΗ͂; ἔχετε. ΤῊΗΘ ῥγθροεϊξίουι ἐν υγου]ᾶ 6 βέγδηιρθ 
ἔσχετε τῇ ἴῃ τηθαπῖπρ' γοτο ἡ μᾶνο οπίοτ αἰ ηθᾶ Δυγίης 80 Ιοησ' 

ἐν ΤΩΘΆΠΒ ταΐθον “ πη ἐπα Πἰτῖἐβ οὗ :᾿ δπᾶ 5ο, στὰ 
τοβρεοὺ ἰο ἐμ ἔμγέμον Πποϊέ, “αὖ ἐμ ἀϊδίαποο οἵ 

Σ ἐγ ἢγβὲ οᾶπιθ ἴο βᾶαῦθ 80 Ἰοῃρ 
-»" 4. ἐν οὕτως] ΤΠουρὮ {πϊ5 οΟ]]οοδέϊοι 18 ταστο ἔμδῃ 

ἐν ὁλ,, οἱ ἰδ ΟΟΟΌΓΪΒ ; 6. β΄. ὈΘΙΟΥ 248 (γβοτο ἐμ185 Ῥαββαρθ 
; Ἰβϑθυβ ΥἹ. 33. Ρ. 59, ἐν πάνυ εἶρρος χρόνῳ, Τυγ5ῖ8 8, 

χῖχ, 8. Ρ. 152, ἐν οὕτω δεινῷ καθέστηκεν. 
᾿ἀδέοττοῖπιοβ ἔπ ογάοσ, ὙΏΘΓΟ ἴβ πὸ ποϑὰ ἴον {μο οὑτωσὶν ΟΥ̓. 

ΤῊ ἔσχετε 

ΤῊ6 τηγίδηη ΡΥΟΡΑΡΙΥ 

ΤῊΝ αἱρήσει, . . οὐ Μέλη- 
. ἀλλ᾽ ἡ τῶν ψολλῶν δια- 

δή. 
13. διέβαλλον οἱ διαβάλλοντες] 

ΤῊΙΒ ἔα] ποββ οὐὗἨ δχργθββίομ 8 
ΘΟΙΏΤηΟη ἱπ Ῥίδΐο, ἀπ ρἶνοθϑ 
δι αἷν οἵ ἀρ! νοταίθμρβο. θῖς. 
262. 

14. ὥσπερ αὐ] ῖῆο5. ποὺ ΟὨΪΥ 
κατηγόρων Ῥαδ αἷβο ἀντωμοσίαν 
πὰ ἀναγνῶναι. ΤΉΘΥ ἅτ φιαδὺ- 
Ῥγοϑοϑοιίογϑ,; ἰδ ἰβ ἃ φιιαβὲ-ἔν- 
αἰϊοίηισηξ ; διὰ Βοογαίοθ πιαζέβ 
δοϊῥου ἰο τοαὰ 1ξ. 

ἀντωμοσίαν] ὃο 24". ΤῊΪϊβ 



Ρ. Ἐοίυ- 
ἐδέΐϊοι οὗ 
{ἤθια, 

δ᾽ ΠΛΑΤΏΝΟΣ 

- ΄σ ΕῪ ’ Ἵ 

ναι αὐτῶν' Σωκράτης ἀδικεῖ καὶ περιεργάζεται ζη- Ρ- 
΄- ΄“ ΄’ ἈΝ σ ΄ Ἵ 

τῶν τά τε ὑπὸ γῆς καὶ οὐράνια, καὶ τὸν ἥττω λόγον 
"- Ἁ -“ ’ 

κρείττω ποιῶν, καὶ ἄλλους ταὐτὰ ταῦτα διδάσκων. 
-“" “ Ν » Ν Ε] 

τοιαύτη τίς ἐστι ταῦτα γὰρ ἑωρᾶτε καὶ αὐτοὶ ἐν 

᾿᾽Α ΐ δία. Σωκράτη τινὰ ἐκεῖ περι- 5τῇ Αριστοφάνους κωμῳδίᾳ, Σωκρατη ρι 
’ ’ ’ ΕἸ -“ ΕῚ 37 

φερόμενον, φάσκοντά τε ἀεροβατεῖν καὶ ἄλλην πολ-- 
- φ Ἀ » 9. Ν ᾿΄ 2 

λὴν φλυαρίαν φλυαροῦντα, ὧν ἐγὼ οὐδὲν οὔτε μέγα 
΄ ’ 

οὔτε μικρὸν πέρι ἐπαΐω. καὶ οὐχ ὡς ἀτιμάζων λέγω 
᾿ ΄“ ’ 

τὴν τοιαύτην ἐπιστήμην, εἴ τις περὶ τῶν τοιούτων 
᾽ ’ 

ιοσοφός ἐστι' μή πως ἐγὼ ὑπὸ Μελήτου τοσαύτας 

2. καὶ οὐράνια] ὅο Ζ;; ὙΒΒΗ καὶ τὰ ἐπουράνια. 8. μικρὸν] 
Αροογάϊηρ ἰο Δαγίβ, σμικρὸς ἰ5 Αἰξο. Ὑοῦ ἴῃ Ζ βομίῃ, πᾶ Ιβοοῦ. 
μικρὸς ΟΟΟΌΥΒ ὉΠ ὌγΤηΪγ. Βοῖον, ἃ, 411 ἐμὸ ΜΒ. ἢανθ σμικρόν. 
Βαυὺῦ ἴο Ῥγθββ Ἀπ  ουτοϊον που θ6 δι ἰσατυ. 8.60 Γορθοῖκ, Ῥὰ- 
80]. Ῥαγβ 11. θ᾿ Οὐΐμορν. αν. ἱποοηβί, ὃ 1, ψ|0 ἱπβίδῃησοϑ Ρᾶ8- 
ΒΆΡ65 ἴῃ ψ Βΐ ἢ θΟΐΙ ἔουτηβ οσοῦν ἴπ οἷοβθ ποίσῃ ουΣ ΠοΟά ΟΥ̓ Θυθα 
ἴῃ {π6 βᾶτηθ βοηΐθμοθ ; Ποῖ. Ὁ]. Β. 14. Ρ. 22, Αὐἰβὺ, ἩΠβὺ, Απ. 11, 
ΧΥ. ῬΡ. ρού, σοῦ. Ηδ αᾳυοίο5 ἔἤτοτα ΑΡο]]ομΐαβ (Ῥτοπ. 63) {86 
ΘΘΠΘΙΆΙ Ῥυϊποῖρ]6 οὐκ ἐξωμάλισται τὰ τῶν διαλέκτων καὶ μάλιστα τὰ 
τῶν ᾿Αττικῶν. ΟἿ, ῬΠεράο, 9ο ἃ. ΒΕγίμτα τυυβὺ Ὀ6 ἴῃ ΒΟΙῚ6 ἄθργθθ 
ἃ σαϊάο. 

ἕουτη, πκ ἀντιγραφὴ 27 ἃ, 18 
ϑεὰ (ο ἀοβίστιαίθ {Π6 ἔγκλη- 
μα. Βοί ἀντωμοσία δα ἀντι- 
γραφὴ ὙΘΙΘ ῬΓΟΡΘΙ͂Υ βαϊα οὗ 
{π6 ἀἐογοηαηῖ 5 Ρ᾽θα, ργθϑοηίθα 
ἴῃ τυ ηρ πη ΒυΟσ ἴο, ἴπ 
[6 ἀνάκρισις, ΟΥ ῬΥΓΘΙΙΠΙΪΠΔΥῪ 
Ῥγοοθοάϊηρ Ὀοΐοσο π6 Αὐόθοη 
Βαβι θαβ. Βυΐ 85 ὑμ6 ἔγκλημα 
γγὰ5 ΠΠ|κουνβ6 ὑπο Ῥγοβοπίθα ἴῃ 
τὶ τπρ' δα ΒΥγΟΤ ὕο, {Π6 ΒΔ 16 
ὙΌΣ Β οδτηθ ὅο Ὀ6 ΔΡΡΙΙοα ἰο 10 
α͵8δο. ὅθ Τηΐϊγοά, Ρ. ἰχ. 

Ἴ. ὧν ἐγὼ] ΤΊ6. δπίθοράθης 
οὗ ὧν τητιδύ θ᾽ {86 πιαξίθυβ ἴῃ 
ηθ ἀντωμοσία, ποὺ {Π6 ᾿τηπηθ- 
ἀἰϊαίο! γ ργυθοθάϊηρ νγογᾶβ. 

οὐδὲν οὔτε μέγα] Αοουβ. οορ- 
πδῖθ, ποῦ δοοῦβ, οὗ ἔπ οδ]θοΐ ; 
Ὀὶρ. 6. ᾿ἘἘπαΐω 15 ἱπέγαηβιεϊγο, 

8. καὶ οὐχ ὡς--ἐστι)] ΤῊ 5 15 
γγ611-πηλυ κοα ἰγοηγ. ϑϑοογαΐθβ 
ἀθοϊηθβ μοῦθ ἤο ΡῬΙΌΠΟΠΠΟΘ, 
Ὀοΐοσθ ἂῃ δυάίθποθ 80 πουἹᾶ 
Βανθ νγϊοοιηθᾶ 1, ἃ οοπάθμι- 
πδύϊοη οὗ βὑπαῖοθ ασαϊπδὺ μοἢ 
αὖ οὔμον ἐϊτηθθ 6 δᾶ ἔγθοὶυ 
ἀθοϊαγθα Πἰπηβο ἢ, ον ἔπ6 ἀοαθ]6 
στουπά (1) ἐπαῦ ψωηνατη παῦατθ 
ουρμῦ ἰο "6 βυπαϊοα βνβέ, θη. 
Μέρη. 1. 1. 12, δῃᾷ (2) ἐμαῦ 6. 
Ῥμγβιοἰβίβ σοῦ ἱηγοϊνϑα ἴῃ 4868- 
ἀϊοη5 ὙΓΒΙΟῊ Ὑγο 6 τϑαΠ ν Ὀογομπᾶ 
{Π|6 Ῥουγοῦβ οὗ {π πυτηδη τηϊπᾶ, 
ἰθ. 11, ἃπα δὐρῖνθα ἸΠΟΥΘΟσΟ;)) 
αὖ ᾿πηρούθηῦ ΘΟΠΟΙ αβίο 8, ἴθ. ΕΥ. 
Υἱὶ. 6, η. 

10. τοσαύτας “ΤΤΡΟΙ 80 σγᾶγθ. 
ἃ ΟΠΔΡΡΘ᾽ ἃ [ 
ἴηρ' ὍΡΟΙ {πίηρθ οἵ ψῖο μΘ 

ὁ οἵ ργοποῦμο- 



ἃ ̓Αθηναῖοι, οὐδὲν μέτεστι. 

ἈΠΟΛΟΓΊΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 

ΓΈ φύγοιμι' ἀλλὰ γὰρ ἐμοὶ τούτων, ὦ 

δῚ 

ὦ ἄνδρες 
μάρτυρας δ᾽ αὐτοὺς ὑμῶν 

᾿ τοὺς πολλοὺς παρέχομαι, καὶ ἀξιῶ ὑμᾶς ἀλλήλους 
᾿ διδάσκειν τε καὶ φράζειν, ὅσοι ἐμοῦ πώποτε ἀκη- 
᾿ κύατε διαλεγομένου" πολλοὶ δὲ ὑμῶν οἱ τοιοῦτοί εἰσι᾿ 5 

 φράζετε οὖν ἀλλήλοις, εἰ πώποτε ἢ σμικρὸν ἢ μέγα 
ΟΥ͂ΘΕΝ τα μὴ ὁ διδὸν Σ᾽ ΩΣ 4 ΄ 
Εις ἤκουσέ τις ὑμῶν ἐμοὺ πέρι τῶν Τοιουτῶν διαλεγομέ- 

Ὧ 

ἡ 1. ἀλλὰ γὰρ] “Βα ἐμθ ἐγαῖῃ 
ΕΜ’ Ὄϊσ. 141. 

ΒΥ οἵ Βα Ϊη σ᾽ 
Ἰβοοῦ. χυῖ!. 23. Ῥ. 363, τί ἂν ὑμῖν 

δηὰ ἤδερ. 

"" οἵ 

 ἐ νι, βαρομῆδα οἵ ὈΥ ᾿βοογαΐοβ 88 
ς΄ Βανίηρστηδο σθαι ργοῆίβ ὈῪ 
ἜΣ πο τυ ἐς 
ο΄ οὔ Βίβ Ῥτοζεδαΐου. Υεὲ ἔδο βᾶτηῃ 

; ὁ δὲ πλεῖστα 

ἄς μνημονεύομεν, 

᾿ς νου" καὶ ἐκ τούτου γνώσεσθε ὅτι τοιαῦτ᾽ ἐστὶ καὶ 
᾿ τἄλλα περὶ ἐμοῦ ἃ οἱ πολλοὶ λέγουσιν. 
ΕΥ̓͂. ᾿Αλλὰ γὰρ οὔτε τούτων οὐδέν ἐστιν, οὐδέ γ᾽ το 
Ἶ « τινος ἀκηκόατε ὡς ἐγὼ παιδεύειν ἐπιχειρῶ ἀνθρώ- 

8 ποὺς καὶ χρήματα πράττομαι, οὐδὲ τοῦτο ἀληθές. 

Ι ̓ ἐπὲὰ καὶ τοῦτό γέ μοι δοκεῖ καλὸν εἶναι, εἴ τις οἷός 
' ν᾿ εἴη παιδεύειν ἀνθρώπους ὥσπερ Γοργίας τε ὁ 

τ΄ 3. τοὺς] Η. Ὀγαοκοίβ. Βαὲ 1 νγο τοδὰ αὐτοὺς πὲ Ὀαΐοτο, ἴ0]]ονν- 
᾿ ἵπρ ἔδιο νγεῖρ!ιξ οἵ ΜΒ, τοὺς ἰ5 τοααϊτοά Ὀγ (μ6 Οτοροκ. 

Γοργίας ὁ Λεοντῖνος, ἐπουσ ἢ ἃ 
βἰπσὶθ τηδη δ ππρυγάοποα ὈΥ 
ΤΑζαΓρΊθΕ, χιλίους μόνους στατῆρας 
κατέλιπε. ἸΒΟΟΙ. χΥ. 155- Ρ. 83. 
“ΤῊ ὑποκριταὶ, 6 Βα γ5, ἴ0. 157, 
ΟΤΩΔἦ6. τηθποἢ) στοδίου ἔογξαμοβ. 
Νοῦν ἱπάθρα 18 ϑοογαίθβ βαυϊηρ' 
ἐμαῦ πὸ ῥγοῆέβ τυδᾶθ ὈῪ ἐπ 
Βορ ἰβέβ σοσο στοαί. ΤῊΘ βὰτη 
ὙΠ Οἢ Θοογαΐθβ τυ ΕἸ ΟῺΒ ὈΘΙΟΥ͂,, 
20 ἢ, 88 Ενθῃτιβ᾽ ὑσΐοθ, 5. τηΐηδθ 
(δοο ἔγδηοβ), βθϑῖηβ ἰο μᾶνθ 
Ῥϑθι ρον 88 ἀυθγαρθ: 1[80- 
ογαΐοβ, χῖ. 4. Ρ. 2091, ΒΡΘδΚβ οὗ 
3 ΟΓ 4 τηΐπϑο (3--4οο ἔτ.) 85 ἃ 
ΘΟΙΠΟἢ ᾿γΐοθ. Ιβοογαΐθβ 85 
θδθπ βαϊά, τὲ 185 ἔσθ, ἕο μδᾶύθ 
ἐδῖκθη δ8 τη οἢ 88 10 τηΐπδθ [ῸΣ 
εἷβ τῃϑέου!οδὶ οοῦγβο; ονῖδβ 
ἀηᾷ Ῥγοάϊουβ ονὸπ τοο. Βαΐ 
υμδῦ τοδᾶθ ἐπ6 ἔγοααθηίϊηρ' οὗὅ 
ΒΡ ἰβέβ᾽ ΘΟ ΓΒ6Β ΘΧΡΘΏΒΙΥΘ νγ88 
ἐμπαῦ ρϑορὶθ πϑύϑὺ ἐμουρθύ {πΠῸγ 
Βαᾶ μαὰ ὁπουρὰ οἵ {θη}. 

Β2 



δῶ 

Λεοντῖνος καὶ Πρόδικος ὁ Κεῖος καὶ Ἱππίας ὁ ̓ Ηλεῖος. Ρ-Ὶ 

ΠΛΑΤΏΝΟΣ 

3 . 3.4 ὩΣ Ἐπ Γ»" 

τούτων γὰρ ἕκαστος, ὦ ἄνδρες, οἷός τ᾽ ἐστὶν ἰὼν 
᾽ δ Ὁ - ΄ Ν ’ ς:Φ ν" “κι 

εἰς ἑκάστην τῶν πόλεων τοὺς νέους, οἷς ἔξεστι τῶν 
ε “- “- αν, ἐῶ (ΣΥΝ ὐλ 
ἑαυτῶν πολιτῶν προῖκα ξυνεῖναι ᾧ ἂν βούλωνται, 

᾿ , ᾽ , 
τούτους πείθουσι τὰς ἐκείνων ξυνουσίαρ ἀπολιπόντας 
σφίσι ξυνεῖναι χρήματα διδόντας καὶ χάριν προσει- 

δέναι. ἐπεὶ καὶ ἄλλος ἀνήρ ἐστι Πάριος ἐνθάδε 

σοφός, ὃν ἐγὼ ἠσθόμην ἐπιδημοῦντα" ἔτυχον γὰρ 

προσελθὼν ἀνδρὶ ὃς τετέλεκε χρήματα σοφισταῖς 

:οπλείω ἢ ξύμπαντες οἱ ἄλλοι, Καλλίᾳ τῷ Ἱππονίκου" 
 “-“ 3 ᾽ , » Ν Ν 5 Οὐ , εὕὔ 3 

τοῦτον οὖν ἀνηρόμην---ἐστὸν γὰρ αὐτῷ δύο υἱέε----ὦ 
Ν ΄7 ΩΝ 

Καλλία, ἦν δ᾽ ἐγώ, εἰ μέν σου τὼ υἱέε πώλω α, ἢ γω, μ 
ῇ ᾽ ’ ΕΗ Ὰ » -“ ᾽ ΄ 

μόσχω ἐγενέσθην, εἴχομεν ἂν αὐτοῖν ἐπιστάτην λα- 
΄“΄ ἃ » Ἁ ΄ 

βεῖν καὶ μισθώσασθαι, ὃς ἔμελλεν αὐτὼ καλώ τε καὶ 

τὸ ἀγαθὼ ποιήσειν τὴν προσήκουσαν ἀρετήν" ἦν δ᾽ ἂν Ὁ 
“- ε σι Ἃ “ “ “ 

οὗτος ἢ τῶν ἱππικῶν τις ἢ τῶν γεωργικῶν νῦν δ᾽ 
᾽ ᾿ Ε ἤ ᾽ , [, Ι “-“ » ““ΨΨΝ ᾽ 

ἐπειδὴ ἀνθρώπω ἐστόν, τίνα αὐτοῖν ἐν νῷ ἔχεις ἐπι- 
’ ΄“ ’ “- ’ » “ “ ᾽ 

στάτην λαβεῖν ; τίς τῆς τοιαύτης ἀρετῆς, τῆς ἀνθρω- 
“ ᾿ ῇ Ω Ἁ 

πίνης τε καὶ πολιτικῆς, ἐπιστήμων ἐστίν; οἶμαι γὰρ 

Ἵ4. καλώ τε καὶ ἀγαθὼ] ὃὅο Οχοη. 
ἱπέγοάποθ ἃ Βυπδίρδα. 

5. τούτους πείθουσι] Τὴ 
οοπβίσπούϊοη 18 ομδηροα ἔγῸΠῚ 
186 1πῆπ. ἴο ἃ ἤπ|θ νοῦ. Ὄϊρ. 
2717. Το ομδηρθ οὗ οοπβίστο- 
ἀίοι 18 ποῦ σταὐυϊζουβ, Ὀαὺ 6χ- 
ῬΥΘΒΒ65 (ἰγΌΠ1081) δαἀτηϊγαὐϊομ, 
ΤῊΘ Ῥαββᾶρθ ἴῃ ΤἬΘΑρΘΕ, 128 ἃ, 
8 ἃ τοι ἴβοθηοθ οὗ {π|8. Ρ88- 
Βᾶρθ, ἱποϊααίηρ ἐῃ6 ομδηρο οὗ 
οοπβέστιοϊ η. 

6. προσειδέναι ]]Ὼ ΤῊ6 πρὸς 
βίδπαβ ὀοῃρουπάρα ἴῃ. 18. δά- 
ὙΟΥΌΪΔΙ ἃηαὰ πού ἴῃ 8 Ῥγθρο- 
5 Ἰοη8] 5θη86, Πρ, 120. 

1: ἐπεὶ καὶ] Τ|ο οοπηροίϊης 
ἐπουρθῦ ἰ5--τδηα αὖ Αὐπθηβ 

Τὸ ΞΘΘΙΒ ὩΠΗΘΟΘΒΕΔΙῪ ἴο 

ἐμοῦθ 15. ααϊέθ δἃ5 σοοᾶ ἃ δοϊά 
ἴῸ Ῥγοΐθεβθα ὑθδοῆθυβ ἃ8 6Ἶδβ6- 
ὙΠΘΓΟ.᾽ 

8. ὃν ἐγὼ ἠσθόμην] ϑοογαΐοδ ἴτα- 
ΡῬ]Ϊο5 ὑμαὺ 6 ἔγοτῃ ἢθᾶγ- 
ΒΔῪ ὙὙΠΘῊ 6 5Βέαΐθβ ἐστὶν ἐνθάδε. 

το, Καλλίᾳ] Οἔ, ΟΥταίν]. 391 ", 
οἱ σοφισταί, οἷσπερ καὶ ὁ ἀδελφός 
σὸυ Καλλίας πολλὰ τελέσας χρή-. 
ματα σοφὸς δοκεῖ εἶναι. “(Δ]- 
Ἰῖα5 ἕαϊξ οὐπηΐπην Αἐμθηθπβί απ ὦ 
5188 ϑούαἐβ ΠΟ τηρο ἔδο116 α1-᾿ 
Οἰββίπητιβ, ἰύα αὖ Βἰπηρ]Ἰοἴζο ὅς 
πλούσιος αἰϊοογούα, 564 οὐϊδυ. 

ῬΘΟΟΪΙ ΠΘΑῚἸΒβί πλΒ βαυΐαὰθ 
τηδχῖτηθ Ργοάϊστιβ,᾽" --- ΕἸ τς 



ἈΠΟΛΟΓΊΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥ͂Σ. δ8 

, σε ἐσκέφθαι διὰ τὴν τῶν υἱέων κτῆσιν. ἔστι τις, 

ἔφην ἐγώ, ἢ οὔ ; Πάνυ γε, ἦ δ᾽ ὅς. Τίς, ἦν δ᾽ ἐγώ, 

καὶ ποδαπός, καὶ πόσου διδάσκει ; ; Εὐηνός, ἔφη, ὦ 
᾿ Σώκρατες, Πάριος, πέντε πομα καὶ ἐγὼ τὸν Εὐηνὸν 
; ἐμακάρισα, εἰ ὡς ἀληθῶς ἔχει ταύτην τὴν τέχνην καὶ 5 
οὕτως ἐμμελῶς διδάσκει. ἐγὼ οὖν καὶ αὐτὸς ἐκαλλυ- 

ς΄ 9. Ὑπολάβοι ἂν οὖν] ἨΗδΓο 
Βοοτγαΐοβ, ἐποιρῆι 5:11] οβέθπβι ] Ὺ 
᾿οεσυρίοά σὴ “(πὸ οἷά δο- 
 ΘΌΒΟΓΒ, ῬΆΒΒ65 ἔγοπι {6 ἀθηΐαὶ 
οὗ {πὸ ἱπηραίϊαίίομβ οαγτοηΐ 

δῖπι 885 ἃ τορυΐρᾷ σο- 
Φὸς ἴο δη δοοοιιπὲ οὗ {Π6 Ρογ- 
ΟΒΟΠΑΪ αἰ κΚὸ ποῦ μα Ρὸ- 
ΦΆΠοπ Μΐπι ἱπάινιυλ}ν. 8.66 

: , Χχχῖν. 
" Πρ, πρᾶγμα] Ιῃ ἔπθ 56π86 οὗ 
Ῥυχαΐϊξ, οΥ μἷδὴ οἵ 116 ΟΥ̓ 
᾿ οΥ ἴῃ τσ ΟΥ ΟΥἴο 
γ τὸ τοῦ Σωκράτους πρᾶγμα, 
τ αγὰ 304 ἃ, τοῦτο τοῦ πράγ- 
ματος σφῶν, 6, χαρίεν γέ τι πρᾶγμά ᾿Ϊ 

᾿νόμην τε καὶ ἡβρυνόμην ἄν, εἰ ἠπιστάμην ταῦτα. 

ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἐπίσταμαι, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι. 
ΥΞΝ, Ὑχολάβοι ἂν οὖν τις ὑμῶν ἴσως" ἀλλ᾽ ὦ Σώ- 

κρατες, τὸ σὸν τί ἐστι πρᾶγμα; ; πόθεν αἱ διαβολαί το [86 νοτίε- 

σόν “δὲ 15 τὲ, ἔθη, ἐμαὶ ψουις 
(βἴμποθ τὸ ἃύὸ ποὺ ἕο ἰἀθμ 
τοῦ ὙὩ ἢ {Π6 σοφοὶ) αν ὈΘθα 
δρουῦ 7 

13. εἰ μὴ---- πολλοί] ΤῊΪΒ οἴδτιβθ 
8 ἐμ ἀουθ]ο οὗ σοῦ γε---πραγ- 
ματευομένου" δ. Ἰηδίαποορ οὗ {Π6 
συ Ἰ ον οχίοπἀοα ᾿άϊοπι ΒΟ 1 
Βαγθ νοπέισοα ἕο 68}1 ΒΙΠΑΥΥῪ 
Βισιοίατο: Ὀῖρ. 2ο7. ΥὙΟΥ 
ῬδΓΆ116] ἰβΒ Τπο. Ὗ. 97, καὶ τὸ 
ἀσφαλὲς ἡμῖν διὰ τὸ καταστραφῆ- 
ναι ἂν παράσχοιτε .... ., εἰ μὴ πε- 
ριγένοισθε, .---- ΠΟΤ εἰ μὴ περιγέ- 
νοισθε Τοροαὶβ διὰ τὸ καταστρα- 
φῆναι. ΟἿ, αἰθο Ηοπι. Οἀ. 1, 246, 
Εἴπερ γάρ κ᾿ ᾿Οδυσεὺς κιλ.,, ἀλλά 
κεν αὐτοῦ ἀεικέα πότμον ἐπίσποι, 
Εἰ πλεόνεσσι μάχοιτο. 

σ. ἔχρο- 
αἰξίοι οὗ 

οὐδο γεν 
ν αὗται γεγόνασιν; οὐ γὰρ δήπου σοῦ γε οὐδὲν ἈΝ 

τῶν : ἄλλων περιττότερον πραγματευομένου ἔπειτα πε, 

τοσαύτη φήμη τε καὶ λόγος γέγονεν εἰ μή τι ἔπρατ-- τολειακοα 

τες ἀλλοῖον ἢ οἱ πολλοί λέγε οὖν ἡμῖν, τί ἐστιν, «ἐπν.. 

, ἵνα μὴ ἡμεῖς περὶ σοῦ αὐτοσχεδιάζωμεν. ταυτί μοι 15 Βυρλάμμ,--- 

δοκεῖ δίκαια λέγειν ὃ ὁ λέγων, κἀγὼ ὑμῖν πειράσομαι ουνίομιοα 
- 

ο ἰν 

ἀποδεῖξαι, τί ποτ᾽ ἔστι τοῦτο ὃ ἐμοὶ πεποίηκε τό τε ἰονπιεεε οἵ 
5 {πόδ {86 ὑγευδς- 

ο΄ 6. ἐγὼ οὖν] ὅο Οχοπ. δπᾷ 2 οἶμον Μϑ5, ἔγωγε 15 ποὲ παηῃίοᾶ προιοΐ μοὰ 
ΒοΓΟ. ᾿ Κπονν- 



δ4 
, ) ᾿ Εν 

ὄνομα καὶ τὴν διαβολήν. ἀκούετε δή. καὶ ἴσως μὲν Ῥ' 3 

ΠΛΑΤΏΝΟΣ 

δόξω τισὶν ὑμῶν παίζειν, εὖ μέντοι ἴστε, πᾶσαν ὑμῖν 

τὴν ἀλήθειαν ἐρῶ" ἐγὼ γάρ, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, δὲ 

οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ διὰ σοφίαν τινὰ τοῦτο τὸ ὄνομα ἔσχηκα. 

ποίαν δὴ σοφίαν ταύτην; ἥπερ ἐστὶν ἴσως ἀνθρω- 
πίνη σοφία. τῷ ὄντι γὰρ κινδυνεύω ταύτην εἶναι 

σοφός" οὗτοι δὲ τάχ᾽ ἄν, οὖς ἄρτι ἔλεγον, μείζω τινὰ 
53 ἢ κατ᾽ ἄνθρωπον σοφίαν σοφοὶ εἶεν, ἢ οὐκ ἔχω τί 

σ 

λέγω" οὐ γὰρ δὴ ἔγωγε αὐτὴν ἐπίσταμαι, ἀλλ᾽ ὅστις 

το φησὶ ψεύδεταί τε καὶ ἐπὶ διαβολῇ τῇ ἐμῇ λέγει. καί 
μοι, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, μὴ θορυβήσητε, μηδ᾽ ἐὰν 

δόξω τι ὑμῖν μέγα λέγειν" οὐ γὰρ ἐμὸν ἐρῶ τὸν 

τ. ὄνομα] ΟἵἉ σοφός. ὅ'8ὁ6. ποῖθο 
ΟἿ σοφός, τϑ Ὁ. 

5. ἥπερ κια.λ.] “ΜΥ νἱβάομι 
18 ῬΥΘΟΐβΟΙΥ (περ) ὑμαῦ ΟὨΪῪ τγ]5- 
ἄοπι, 5 1 Ῥίον (ἴσως),  ΒΙΟἢ 
θ᾽ ῬΟΒΒΙΌΙ6 ἕο τηδη :᾿ ΠΆΤΊΘΙΥ 
(21: ἃ, 23 Ὀ), Κπον]θᾶρο οἵἉ Β5 
ΟΥ̓ ᾿ρθογδηοθ. ϑοογαῦθβ ΒΡΘΔ ΚΒ 
οὗ {115 5. ἀηοιυϊοάσο Ὀδοδαβθ 1ὑ 
πη] 165. ὑνγο ἐμ ηρΆ :---(1) {Π| 6 
Ῥοββοββίοηῃ οἵ ἃ βίδπαδγα οὗ 
Ἰάραὶ οἵ Κπον]θᾶσθ, πῖθῃ {πὸ 
οοποθρέϊοῃ οὗ ἃ τηθίμῃοᾶ ἔῸγ αὖ- 
ἰαϊπίηρ ἴῦ ; ἀηᾶ (2) βϑ᾽ -κπον- 
Ἰοᾶσο, βο δ5. σου τϑβαϊέ 
ἔγομι ἐμ ϑοογαίο βυβίοιη οὗ 
561-οχδτηϊηδέϊοη (οὗ. 38 ἃ, ποίθ), 
του θδ] ηρ' {π6 ἀιηουηΐ οἵ δοΐπδὶ 
Βῃοχέ-οοταΐησ, ΤῊ 15. Κπου- 
Ἰϑᾶρϑ ἀπὲ] (6 ρΡοβιέϊνο Κπον- 
Ἰοᾶρθ 8. αἰξαϊπθᾶ, ἀπὰ 1 ἐπιαὺ 
ΠΘΥ͂ΟΙ Ο8 Ὧ6, ὑΠ6η {118 15. {6 
ΟἾΪΥ Κπον]οᾶρθ. ϑοογαύοβ᾽ [α0}}, 
ΒουΘΥΘΡ, ἴῃ ὑΠ6 Ῥυὶϊα] δἰίδϊη- 
ΔΌΪΘΠΟΒΒ οὗ ροβίεϊνο Κπουν]οᾶρθ 
ΠΘΥΘΙ Ὑγαγουθα, δηᾶ ἢΐβΒ μηῖ58- 
αἰνίηρ Ποτο πιιβῦ 6 τοβύγϊοίοα 
ἴο {ππ6 Ῥοββι ΠΥ οἵ σομαρ! οἷθ 
αἰζαϊ ππηθηΐ. 

8. ἢ οὐκ ἔχω τί λέγω] “ΟΥ 
ΒΟΙὴ6 νγβάοτη ἐπμαῦ--- Καον 
ποὺ μον ἴο ομαγδοίουιβθ 16. Τὸ. 
18. βοῖὴθ ργράϊοαΐθ, αἰδουπδῦνθ 
Ὑ 1} μείζω ἢ κατ᾽ ἄνθρωπον, ΜΙ ὨΪΟῊ 
ϑοογαΐοβ αἴἴδοίβ ὅο Ὀ6 αὖ ἃ 1085 
ἴου. Τῆι Ἰάϊοτη 18. ἃπ ΘΧρΡο- 
αἰοηῦ ἴοῦ δρργονιαξίοη ; {πὸ 
Βθηΐθῃοθ 15 μυυυϊθᾶ ἕο 105. Θ0ῃ- 
Οαβίοη αὔίον ἐέβ ροΐηιε ᾿ια8 ὅθθη, 
οὐΡΥ ϑ8θεῖ, ὈΥ ἃ οἴαιβθ ΒΌΡΟΥ- 
Βοάϊηρ' ἐμ ϑῃπτηθγαύϊοη οὗ [γ- 
ΤΠ6Ὺ ῬΑγ ΕἸ ΟΌ]αΥΒ: οἵ, ΘΙρ. 257, 
ὙΥΠΘΥΘ ἐῃ6 Ῥγοβθηῦ Ῥαβθαᾶρθ 5. 
ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ οομιραγθᾶ υὐτἢ ον. 
494 ἃ, (ΑΛ) Φημὶ τὸν κνώμενον 
ἡδέως ἂν βιῶναι. (Β) Πότερον εἰ, 
τὴν κεφαλὴν μόνον κνησιῷ, ἢ ἔτ 
τί σε ἐρωτῶ ; 

12. οὐ γὰρ ἐμὸν] Οὗ ϑγταρ. 
ΤΊ ἃ, ἡ μέν μοι ἀρχὴ τοῦ λόγου 
ἐστὶ κατὰ τὴν Εὐριπίδου Μελανίπ- 
πην' οὐ γὰρ ἐμὸς ὃ μῦθος ἀλλὰ 
Φαίδρου τοῦδε. ΟἿ αἷδο ΑἸο. 1. 
1136. Τὴ σϑῦβθ ἴῃ ἔμ Μὸ- 
Ἰδηῖρρο τνγὰβ Οὐκ ἐμὸς ὁ μῦθος. 
ἀλλ᾽ ἐμῆς μητρὸς πάρα 80 Ἐπγ. 
Ηδε]. 5138, Λόγος γάρ ἐστιν οὐκ 
ἐμός, σοφῶν δ᾽ ἔπος, 
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λόγον, ὃν ἂν λέγω, ἀλλ᾽ εἰς ἀξιόχρεων ὑμῖν τὸν 

λέγοντα ἀνοίσω. τῆς γὰρ ἐμῆς, εἰ δή τίς ἐστι σοφία 
καὶ οἵα, μάρτυρα ὑμῖν παρέξομαι τὸν θεὸν τὸν ἐν 

Δελφοῖς. Χαιρεφῶντα γὰρ ἴστε που. οὗτος ἐμός τε (οὐιοαίοά 

ἑταῖρος ἦν ἐκ νέου, καὶ. ὑμῶν τῷ πλήθει ἑταῖρός τεϑ αἴσπκι, 

καὶ ξυνέφυγε. τὴν. παθλῳ ταύτην καὶ μεθ᾽ ὑ ὑμῶν κα- φεθοα 

τῆλθε. καὶ ἴστε δὴ οἷος ἦν Χαιρεφῶν, ὡς σφοδρὸς Ῥαῖριμ), 
ἐφ᾽ ὅ τι ὁρμήσειε. καὶ δή ποτε καὶ εἰς Δελφοὺς 
ἐλθὼν ἐτόλμησε τοῦτο μαντεύσασθαι" ὅπερ 

, μὴ θορυβεῖτε, ὦ ἄνδρες" ἤρετο γὰρ δή, εἴ τις το 
ἐμοῦ εἴη σοφώτερος. ἀνεῖλεν οὖν ἡ Πυθία μηδένα 

[ 

καί, 

3. μάρτυρα----Δελφοῖς} “ὙΠΘΤΟ 
Οἶβ πὸ πορᾶ (ξαυβ Ζο]]οσ, ῬΉ]]. 
ον Οτίθοϊοι 1]. ῥ. 45. ποίβ 2), 
οἴο θην {Π0 ἐπαμην οἵ {86 
ογδοῖθ, θὰξ τσ οδηποῦ τοραγὰ 

πολ αἰτεδὰγ ἃ Κπονῃ ΡΘΙ- 
ΒΟΠΑΘΘ ἴον ΟΠ Θυθρμοη ἴο μᾶνθ 
ἱ 8185 αιοβέϊοη ἐο {π6 Ῥγ ΐα, 
ΠΟΥ ἴογ ΒῸΥ ἰο μανο ἕδκοη ᾽ὑ ἀρ." 
ΤῈ 18 ἐμιογθἴογο βθηηϊ- υμθξου!οἈ}}Ὺ 

ἐμαξ ἔδπθ ογϑοῖο 18 μου υθρτο- 
᾿ βρηξοα 5 ἐπ οδιιβο οὗ βοογαύθβ᾽ 
 φοσοηέχίο Ἀπ ὈΠΡΟΡΌΪΔΡ Ρτοὸ- 
᾿φροᾶϊησ, ΤῊΘ Ταπίθῖο ἔουτη,.--- 
σοφὸς Σοφοκλῆς ἄο.---ἰπ ὙΒΙΟΝ 
ἔπι σόβροπβθ ἀρρθδγβ ἴῃ Ὀΐορ. 
ΤΙ. 37, ἀπᾶ ϑιυϊά, σοφός, ἰΒ ἃ 
Ἰαίον ἱπνθηξίο---δὴ ΘΧΡΔΠΒΙΟῚ 
οἵ αὐτῶ Ἔ" 8. Βτηρ1]6 ποραίνο 
τροϊοα ἢογο, 

ο΄ ὅ, καὶ ὑμῶν---- κατῆλθε] ΤῊΪΒ 
᾿ς αἰϊαβίοι. ἕο ΟἸΟΥΘΡ μοπ᾿Β. δηΐο- 

οοᾶθηίβ 'β δὐάθὰ ποὺ σε μουῦ 
-τἴο {πο οουγύ 

ο ἴο τηοτθ ἱπᾶ]σοπεν {86 
᾿ Βέουυ νη ἴοι 18 ο [9Ο]]ονν. 
ο΄ ἴῃ ἀοία!! :---Ἴ 6. [0}}] Ροΐπὺ 
Ἵ οἵ ἔἰἸ6 ῬΡἤγαθο πλήθει ἑταῖρος 18 

ἴο 6 ἴουπα ἴῃ ἐπ οοπίγαβὺ οὗ 
ἔπ6 δαμογθηίβ οἵ ἔμ Τί; 
ΤΊΟΥΘ ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ἐπ ἑταῖροι οὗ 
ἔδιθ ΟἹ στο  ο] οἰαΡ5, πὰ {π6 
Ῥοὰγ οὗ 30οοο Βορ!!ξοβ οσρδη- 
ἰδοὰ ὃν ἔθ Ταϊτίν ἴγοτη {πον 
Ῥαγεϊβδηβ. φυγὴν τοΐογΒ ἕο {6 
Βα Ρδοαπθπς Θχρυϊβῖοη οἵ 4]]} 
ποὺ ἱποϊπαοα ἴῃ ὑΠπ6 30οοο ἔτοιη 
Αἰδοηβ, δὰ ἐποῖὶν πἰπἄγανναὶ 
ῬΓΘΒΘΏΟΥ αἴξον (στ μθη ἐμὸν 
ἰουπα πὸ βαΐθευ ἴῃ Αὐεοα) ἰοὸ 
ΤΉΘΡοβ, Μίοσατα, Οτοραβ, ΟἸΠΔ]- 
οἶδ, Αὐροβ, ἄς. Τηὶβ διρ), ἃ5 
δΔῃ οὐθηύ 5.111} υἱν! αν τϑυλθτη- 
Ῥογοᾶ, 8 οδ᾽]ϑᾶ ταύτην, “ἴπ6 τὸ- 
οοηξ.᾿ 8.0 Ιβοογ. τηδίομϑβ 1Ὁ τ ἢ 
{π6 οἱ τοῦθ ]ο5. ἀπᾶον ἐπ ς ῬῚ- 
βἰβίγα δ ;---τὴν δημοκρατίαν... 
δὶς ἤδη καταλυθεῖσαν, καὶ τὰς φυγὰς 
τὰς ἐπὶ τῶν τυράννων καὶ τὰς ἐπὶ 
τῶν τριάκοντα γενομένας, ὙἹ11. 123. 
Ρ. 184. ὙΥ κατῆλθε οἵ. Τιγεῖδθ, 
χ. 4. Ρ. ττό, ἐξ ὅτου ὑμεῖς κατε- 
ληλύθατε' ἰξ ἰΒ {π6 τοοορτιϊβοᾶ 
ἀορουϊρεϊοη οἵ ἔπ γοβέογαϊίοι οἵ 
ἀοτη ΓΔ ΟΥ ἀπᾷ οηὰ οὗ {πὸ οἰρμὺ 
τηοηἑ μ᾽ τοῖσι οὗ πὸ ΤΆ ϊτέυ, 
εἰ στ] βοα ὈῪ {Π|0 ΒΟ θη τοῦθ 
οἵ ΤῊΣΑΒΥΡΌΪὰ5. πὰ {Π|6 οχ 68 
ἤοπὶ Ῥίγουβ ἰο ΑἰμθΏΒ. 
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σοφώτερον εἶναι. καὶ τούτων πέρι ὁ ἀδελφὸς ὑμῖν ν. 4 

αὐτοῦ οὑτοσὶ μαρτυρήσει, πρρῶν ἐκεῖνος ἐμόν. οἱ 

τηκεν. 
δᾶ ἐδ6 ΥἹΙ. Σκέψασθε δὲ ὧν ἕνεκα ταῦτα λέγω: μέλλων» 

πὶ ἃ γὰρ ὑμᾶς διδάξειν, ὅθεν μοι ἡ διαβολὴ γέγονε, ταῦτα 

ἀκα γὰρ ἐγὼ ἀκούσας ἐνεθυμούμην οὑτωσί: τί ποτε λὴν 

ποτωι ὁ θεός, καὶ τί ποτε αἰνίττεται; ἐγὼ γὰρ δὴ οὔτε 
οομγϊοίίοι ; “ 3, 

μέγα οὔτε σμικρὸν ξύνοιδα ἐμαυτῷ σοφὸς ὦν᾽ τί οὖν 
Ἀ ͵ὔ ΄ ιν ἃ 3 ν ᾽ Ν 

ποτὲ λέγει φάσκων ἐμὲ σοφώτατον εἶναι; οὐ γαρ 
,ὔ ᾽, ,ὕ ᾿ ᾽ κ᾿ ΄, ΓΕ Ν ᾿ ν 

ιοδήπου Ψεύδεταί γε᾽ οὐ γὰρ θέμις αὐτῷ" καὶ πολὺν 
Α ’ 3 ᾽ “ ’ 2 ’ 

μὲν χρόνον ἠπόρουν, τί ποτε λέγει, ἔπειτα μογις 
΄ ΄“ ’ Ἁ 3 Υ͂ 

πάνυ ἐπὶ ζήτησιν αὐτοῦ τοιαύτην τινὰ ἐτραπόμην. 
3 “ 4 “ 53 τις « Ἵ ἦλθον ἐπί τινα τῶν δοκούντων σοφῶν εἶναι, ὧς αὖ 
᾽ “ Ὁ ᾳ. 3 ΘΕ “- ΔΩ 
ἐνταῦθα, εἴ πέρ που, ἐλέγξων τὸ μαντεῖον καὶ ἀπὸ - 

σ᾿ “ “Γ΄ ἷσ ε ᾿ ΕἸ “- ’ ’ 3 

τ φανῶν τῷ χρησμῷ ὅτι οὑτοσὶ ἐμοῦ σοφώτερος ἐστι, 
Ἀ Ὁ ΞπὴὰἙΨ “ ὖ ΄- ν ες ΜῈ ς Ὦ 

σὺ δ᾽ ἐμὲ ἔφησθα. διασκοπῶν οὖν τοῦτον----ονόματι 
Ἁ ᾽ δὲ ὃ , λ ’ὔ 53 ὃ γι... 1 “ Ὰ ΩΣ 

γὰρ οὐδὲν δέομαι λέγειν, ἣν δέ τις τῶν πολιτικῶν, 
-“ “ 3.» πρὸς ὃν ἐγὼ σκοπῶν τοιοῦτόν τι ἔπαθον, ὦ ἄνδρες 

-- ΄“ ᾽ς φΦ 

᾿Αθηνάϊοι---καὶ διαλεγόμενα αὐτῷ, ἔδοξέ μοι οὗτος 

"οὗ ἀνὴρ δοκεῖν μὲν εἶναι σοφὸς ἄλλοις τε ᾿πολλοῖς νὴ μὲ 

1. ἀδελφὸς ΟἸφυθογαΐθβ : τηθδῃ ΒΥ πολιτικοὶ μὲ μὼ οἵ 
Χρῃ, Μομι. 11, Πἰ, τὶ 

2. μαρτυρήσει]! Τῆι μαρτυρία 
8 ἴο 6 Βαρροβϑᾶ ἔο ἴθ! ον αὖ 
Οη06. Τηΐτοά, Ρ. χυ][. 

1ο. οὐ γὰρ θέμις αὐτῷ] σὲ 
Ῥιπᾷ. Ῥγέῃ. ᾿ἴχ. 42, τὸν οὐ θεμι- 
τὸν ψεύδει θιγεῖν. 

17. τῶν πολιτικῶν] Τὴ {561 
{15 Ὑγογᾶ τλθδηβ ΠῸ ΤΏΟΥ ἔ δ η 
“ βίαθοβιηδη, ἷἰπ ἴῃ βθῆβθ ἰπ 
ὙΠΟ}. 16 τηῖρῦ παν Ῥθθη δΡ- 
ΡΠ ἐο Ῥουΐοϊθβ, δα 15 Ἀρρ θά, 
Τορσο. 693 ἃ, ἴο ἐμ8 οἱ Ἰαν- 
αἴνθιβ δηα βίου οὗ Ηθ]185. 
Βυΐ δὴ Αὐδμομίδη οἵ Ῥ]δίο᾽β 
{ἰπιο Βροδκίηρ' οἵ Αἰ θηβ γουἹὰ 

ταθη ΜὙἘ0Ὸ τηδθ ΡΌΡ]1ο Ὀαβίηθθα 
8, Ῥτοξϑββίομ,-- -τοὺς ἀγεθξαρο 
λεγομένους (ῬοΙ᾿ἐἶο. 303 6). ΑΒ 
αἰβορτ 5η64 ἔγομη {π6 ῥήτορες, 
ΠΟΥ ὙγῸγΘ τηϑὴ ΨΠῸ βουρδῦ 
ΔΡΡοϊηὐπιθηΐβ ἕο ΡΟ οπῆοοβ, 
Ὑ116 {Π6 ῥήτορες ὙΘΓΘ 
ἔοββίομδὶ βρθᾶκουβ ἴῃ ἐπ ἴα. 
οἱοβία, ΟἿ, 23 6, διᾷ 566 Γηἰγοά. 
Ρ. Χ. ποίθ 1ἱ. 

19. διαλεγόμενος ὥνᾳ, ἔδοξέ 
μοι] Τῆΐβ ̓ηνθυβίον οὗ ρΌγοστ- 
τηθηὺ 15 οἵ δοπη πο ΘΟΘΌΓΤΘΠΟΘ 
διηοηρ ὑΠ6 ἔργ 5. οὗ οδαησοᾶ 
οοπδύχιοίίοη ; Ὀῖρ,. 271. ἔδοξέ 
15. 1 οπη6 ἴο {Πϊηκ,᾿ 85. 32 Ρ. 
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ἀνθρώποις καὶ μάλιστα ἑαυτῷ, εἶναι δ᾽ οὔ κἄπειτα 
ἃ ἐπειρώμην αὐτῷ δεικνύναι, ὅ ὅτι οἴοιτο μὲν εἶναι σοφός, 

᾿ εἴη δ᾽ οὔ. ἐντεῦθεν οὖν τούτῳ τε ϑαηχϑύβην καὶ πολ- 

᾿λοῖς τῶν παρόντων, πρὸς ἐμαυτὸν δ᾽ οὖν ἀπιὼν ἐλο- 
᾿ γιζόμην ὅτι τούτου μὲν τοῦ ἀνθρώπου ἐγὼ σοφώ- ς 
τερός εἰμι" κινδυνεύει μὲν γὰρ ἡμῶν οὐδέτερος οὐδὲν 

καλὸν κἀγαθὸν εἰδέναι, ἀλλ᾽ οὗτος μὲν οἴεταί τι εἰδέ- 
 γαι οὐκ εἰδώς, ἐγὼ δέ, ὥσπερ οὖν οὐκ οἶδα, οὐδὲ 

οἴομαι" ἔοικα ν. τούτου γε σμικρῷ τινι αὐτῷ 

τούτῳ σοφώτερος εἶναι, ὅτι ἃ μὴ οἶδα οὐδὲ οἴομαι το 

; εἰδέναι. ἐντεῦθεν ἐπ᾽ ἄλλον ἦα τῶν ἐκείνου δο- 

ο κούντων σοφωτέρων εἶναι, καί μοι ταὐτὰ ταῦτα 
ἔδοξε' καὶ ἐνταῦθα κἀκείνῳ καὶ ἄλλοις πολλοῖς 

ἀπηχθόμην. 
Ο ὙΠ]. Μετὰ ταῦτ᾽ οὖν ἤδη ἐφεξῆς ἦα, αἰσθανόμε- 15 
νος μὲν καὶ λυπούμενος καὶ δεδιὼς ὅτι ἀπηχθανόμην, 
ὅμως δὲ ἀναγκαῖον ἐδόκει εἶναι τὸ τοῦ θεοῦ περὶ 
πλείστου ποιεῖσθαι" ἰτέον οὖν σκοποῦντι τὸν χρησ- 

μόν, τί λέγει, ἐπὶ ἅπαντας τούς τι δοκοῦντας εἰδέναι. 
καὶ νὴ τὸν κύνα, ὦ ἄνδρες ̓ Αθηναῖοι: δεῖ γὰρ πρὸς :ο 

ὑμᾶς τἀληθῆ λέγειν" ἦ μὴν ἐγὼ ἔπαθόν τι τοιοῦτον" 

οἱ μὲν μάλιστα εὐδοκιμοῦντες ἔδοξαν μοι ὀλίγου δεῖν 
τοῦ πλείστου ἐνδεεῖς εἶναι ζητοῦντι κατὰ τὸν θεόν, 

᾿ ἄλλοι δὲ δοκοῦντες φαυλότεροι ἐπιεικέστεροι εἶναι 
ἄνδρες πρὸς τὸ φρονίμως ἔχειν. δεῖ δὴ ὑμῖν τὴν 15 

ἐμὴν πλάνην ἐπιδεῖξαι ὥσπερ πόνους τινὰς πονοῦν - 

20. νὴ τὸν κύνα] ὙΥμαῦ γὰβ πιουξῃ οἵ βοοταίθβ Ιῃη Αὐί- 
ταθαπξ ὈῪ ἐπὶθ οαἱῃ 8 οἷϑασγ δβίορ. ὕ8βρ. 83, ἃ βίαν, ϑοβίδϑβ, 
ἤτοτα Θἴογα. 482 Ἀ, μὰ τὸν κύνα 865 {Π|6 ΒΔπ16 ΟΔΕΝ. 
τὸν Αἰγυπτίων θεόν,---ἰπαῦ 18, {116 23. τοῦ πλείστου ἐνδεεῖς} σῇ 

ΟΥ̓, ΠΙΟΓῸ σογτγοοίϊν, Επίιγά. 292 6, τοῦ ἴσου ἡμῖν 

«Ββοαδοᾶ Απυθίβ, Τπ Ρ]αίο ἐνδεῖ ἢ ἔτι πλείονος, 

Ἐπ5β οαἱ δι 18 οὐἱν ἑουπα ἴῃ ἐπὸ 
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᾽ «ε ’ ’ ἸᾺΣ ; 

τος, ἵνα μοι καὶ ἀνέλεγκτος ἡ μαντεία γένοιτο. μετὰ Ῥ. 
Ἃ . ’ 

γὰρ τοὺς πολιτικοὺς ἦα ἐπὶ τοὺς ποιητὰς τούς τε 
-“ “-“ ν ᾿ “ , ΕἾ ᾿, 

τῶν τραγῳδιῶν καὶ τοὺς τῶν διθυράμβων καὶ τοὺς Ὁ 
᾿᾿’ ε » “ 8. ν᾿ » ’ὔ ’, 

ἄλλους, ὡς ἐνταῦθα ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ καταληψόμενος 

ἀναλαμβάνων 
΄“ ’ [2 »αᾳ " ’ 

οὖν αὐτῶν τὰ ποιήματα, ἅ μοι ἐδόκει μάλιστα πε- 

» Ἁ » ’ὔ ᾽ ’, 3᾿ 

δεέεμαῦυτον ἀμαθέστ ἐρον εκεινὼν οντα. 

΄- ᾽ ΄“ 7 Ἃ 3 Ἁ Ψ ’΄ 

πραγματεῦσθαι αὐτοῖς, διηρώτων ἂν αὐτοὺς τί λέ- 
φψφυνν Ν ’ Ε] » »“- ᾿ ’ 

γοιεν, ἵν᾿ ἅμα τι καὶ μανθάνοιμι παρ᾽ αὐτῶν. αἰσχύ- 
3 ς« “ ᾽ “ Ψ' ΜΝ 6 ᾽ Ὁ ΡΝ σ Ἁ 

νομαι οὖν ὑμῖν εἰπεῖν, ὦ ἄνδρες, τἀληθῆ" ὅμως δὲ 

το ῥητέον. 
4 ᾽ 

οἱ παρόντες ἂν βέλτιον ἔλεγον περὶ ὧν αὐτοὶ ἐπεποι- 

ε ᾿ Ν ᾽ ΄“ 5. ἢ ΕΣ “ 

ὡς ἔπος γαρ εἰπεῖν ὀλίγου αὐτῶν ἅπαντες 

ἤκεσαν. ἔγνων οὖν καὶ περὶ τῶν ποιητῶν ἐν ὀλίγῳ 

1. καὶ ἀνέλεγκτος] Ἠ᾿Β οομῃθοΐατο κἂν ἐλεγκτὸς (1) 18 ΤΘΥΘ Θ0ῃ- 
ἡροίατο; ; (2) νουϊὰ ποὺ Εἶνο {6 Β6η86 ἢθ ὙΥ]ΒΏΘΒ, Βἴποθ ἐλεγκτὸς 
18 ποῦ “ οοηίγαἀ!οἰοα᾿ Ὀυύ “ Δἀπιϊξεϊπρ' οοπέναϊοίϊοη :᾿ πὰ (3) 1π 
ἀϊὰ, υγου]ὰ 5Ρ01}} ἐμ6 σϑποιαὶ τηθαμΐηρ, βίῃοθ βοογαίθβ᾽ ἰθδάϊηρ, 
Ῥτϊποῖρὶθ ἐπτουρηοιῦ 15. ἐπαῦ {Π6 ογαοὶθ τη 6 ἔγμθ, ἀπὰ ἐπαῦ 
{ῃ6 γτγοοῦ οὗ {15 σγουὰ οοσὴθ οαὖ Εἰ πη] Δ ΠΘΟΙΙΒΙΥ ψ {6 ὕσαθ 
5686, 12. ἐν ὀλίγῳ] ΗΒ Ἰαρὶ εονὰι ἑνὶ λόγῳ 18 ΠΘΘα]685, Ἐὸν 
ἐν ὀλίγῳ τηθδῃβ {Π6 βΆ1η6, νἱΖ. “ἴῃ Βῃοχύ, ποὺ “ἴῃ ἃ βμοσγύ {ϊπ|θ ̓ 
7αβύῦ πκὸ ἐν βραχεῖ, ϑγτῃρ. 21} ἃ, ἐν ἐλαχίστῳ, ἸΒΟΟΥ. ἱ. 40. Ρ. 11. 
ΟΥ̓ ὁουΓ86 ἑνὶ λόγῳ ΟΟΟΌ1Β ἃ150, 6. ρ. Πγβῖδβ, χῖδῖ, 48, Ρ. 133; ὃπᾶ 
Η τϊρῃῦ μᾶνο ἀυριιθα βοιηθί ΐηρ ἔγοια {Π6 ναυϊδύϊοι οἵ τϑδάϊηρ' 

, οένγθθῃ κατ᾽ ὀλίγον δια κατὰ λόγον, ΤΟ. νἱ. 34. τηρᾶ. 

1. ἵνα μοι ---- γένοιτο] “ ὙΥΤῸΝ 
{86 οδ]θοὺ οὗ ππαάϊηρ Ῥοβι νοὶ Υ 
ἘΠΙΤΡΟΔΟΠΔΌΙ6 ῥγοοΐῖ οἵ {ΠθῸ 
αἰϊνίπο ἀθοϊαγαύϊοη." Α ἀουθ]α 
τηθδηΐηρ' 15 ὙΥΔΡΡΘα Ρ ἰπ μοι, 
--ἰῦ ἴβΒ θοίῃῃ: “ΌΥ ΠΥ ἀροπου᾽ 
ἃ “ΤΟΥ ΤῊΥ Βα Ἰβίδοϊοη.᾽ καὶ 
βσιῆθβ {Π6 Ξαρουδ αἸ οι οὗ 
ἀοηηοπδέγας ου, ὙΥ ΒΟ 8411] {Π6 
νου] τπδὺ δοοορί, ἕο {η6 οον- 
ἰαϊπίγ νος Ππαὰ Ῥθοπ ἴῃ 50- 
ογαΐθβ 8Ππ ΘΧΘΙΌΪΒΘ οὗ ἴἈΪ, 
μαντεία 5 στῆθβ (1) {Π|6 ῬΥΌΟΘΒΒ 
ὈΥ ὙὙΠΙΟΩ ΟΥ̓ΔΟΪ65 ἃγο ορίαϊποα, 
ΟΥ (2), ἃ5. Βοῦθ, δῃᾶ 20 ἃ, 
ἴαοῦ οὐδ Δ ]Ὺ οοτητηπηϊοδίοα, 
ΓῊΙΒ βιρτβοδίϊοι 5811] τοι η8 

ἀἰβειποῦ ἔτοτη ἐμαὺ οὗ μαντεῖον, 
ὙΠΟ. νὰ8 {Ππ0 γόγηι οὕ τυογ8 
ἴῃ ἡ Β10 ἢ {Π6 ΟΥΔ6]6 τγὰϑ βρΊνθῃ : 
μαντεία ἴ8 ἐμ ηιφανυΐηῳ οἵ {86 
μαντεῖον. ἃ αἰβέϊηοίΐοι ἐο ἴδε] 
ΒΟ τγο ΠᾶγΘ ΟὨΪΥ ἕο Τοηθ- 
θοῦ ἐμπαύ ο ροὺ αὖ ἐπι τηθδηίηρ' 
ἔγοιη ἐπ ὑγουὰβ γγὋ8 ἴπὶ 86 
οᾶ86. οὗ οΥ̓δοῖθβ ἃ ῬΓΟΘΘΕΒ ἴη- 
γοϊγίηρ ΘΧΔΟΟΪΥ ὑμπαῦ οἵ 
αἰ που ἐγ νυ Βῖοι Βαϊ ρα βοὰ 
ΟΥ̓ 15 Ῥσορμθέ. ἑ 

11. οἱ παρόντες γυτει ΒιαΠΡ. 
ὉΠ ἀραϊηδὺ ὙΟΙ ἢ, τ παπβὲ 
ἰαϊκο ἐῃϊβ ἐο τηθδῃ ἐιδιοβθθ ταν 
βοηΐ αὖ θ8 0} Βθυθσαὶ ἐἰπηθ,᾿ δπᾷς 
ποῦ “(ἢ ργοβοπὺ δὐυάΐοποο" 
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2. τοῦτο, ὅτι οὐ σοφίᾳ ποιοῖεν ἃ ποιοῖεν, ἀλλὰ φύσει 
: ᾿οτινὶ καὶ ἐνθουσιάζοντες, ὥ ον οἱ θεομάντεις καὶ οἱ 

᾿ χρησμῳδοί: καὶ γὰρ οὗτοι λέγουσι μὲν πολλὰ καὶ 

᾿ καλά, ἴσασι δὲ οὐδὲν ὧν λέγουσι. τοιοῦτόν τί μοι 
᾿ ἐφάνησαν πάθος καὶ οἱ μόνον πεπονθότες" καὶ ἅμα 5 

» ϑοθύμην αὐτῶν διὰ τὴν ποίησιν “μένων καὶ τἄλλα 
σοφωτάτων εἶναι ἀνθρώπων, ἃ ἃ οὐκ ἦσαν. πέρ οὖν 

καὶ ἐντεῦθεν τῷ αὐτῷ οἰόμενος περιγεγονέναι, ᾧπερ 
τς καὶ τῶν πολιτικῶν. 

ΟΥ̓ ΠῚ. Τελευτῶν οὖν ἐπὶ τοὺς χειροτέχνας ἦα" το 
 ἀἐμαυτῷ γὰρ ξυνήδειν οὐδὲν ἐπισταμένῳ, ὡς ἔπος 

εἰπεῖν, τούτους δέ γ᾽ ἤδειν ὅτι εὑρήσοιμι πολλὰ καὶ 

καλὰ ἐπισταμένους. καὶ τούτου μὲν οὐκ ἐψεύσθην, 

ἀλλ᾽ ἠπίσταντο ἃ ἐγὼ οὐκ ἠπιστάμην καί μου ταύτῃ 

᾿ σοφώτεροι ἦσαν. ἀλλ᾽, ὦ ἄνδρα ̓ Αθηναῖοι, ταὐτόν ι58 

“μοι ἐδοξαν ἔχειν ἁμάρτημα, ὅπερ καὶ οἱ ποιηταί, καὶ 
οἱ ἀγαθοὶ δημιουργοί: διὰ τὸ τὴν τέχνην καλῶς ἐξερ- 

᾿γάζσσθαι ἕκαστος ἠξίου καὶ τἄλλα τὰ μέγιστα σο- 
φώτατος εἶναι, καὶ αὐτῶν αὕτη ἡ πλημμέλεια ἐκείνην 

τὴν σοφίαν ἀποκρύπτειν" ὥστ᾽ ἐμὲ ἐμαυτὸν ἀνερω - 39 

Ἂτ ΨΌ. ἀποκρύπτειν ΤῊΐβΒ 5 ἔμο τοδάϊηρ οἵ οὔ ΜΗ, Φ. ΤΠ 
᾿Δοπιϊπαπέ τοδάϊηρ οἵ {π6 Μ55. (Ἰποϊυἀϊηρσ Οχομ.) 18 ἀποκρύπτει. 
ΤῊῸ οὐϊίοτβ Βανθ βεροιβοὰ ἀπέκρυπτεν᾽ Ὀὰπὲ 5ιιοῖ ἃ ἰοχὺ σγουἹᾶ 
ποῦ δοοουπῦ Ὁ βιιοἢ ἃ ναυδπξ 85 ἀποκρύπτει ἴῃ ἔΠ6 Ῥεβὲ ΜΞΝ. 
᾿Αποκρύπτει {56 }} 18 ΒΟΔΥΌΘΙΥ ΡΟΒΒΙΌΪΘ (ὁπ {Π|6 ρυϊποῖρ]θ οἵ πεπραγ- 

ΤΟ βαρ οἵ (6 οταίουβ 6. Κ. Απέρῃο νἱ. 14. Ρ. 1.43, 
᾿χλφῴσι ἐπῖ5; οὗ Απέρμο 11. ἃ. πολλοὶ τῶν περιεστώτων τούτων 
α. τό, δηᾶ (68}.) γΎ. 5. ταῦτα πάντα ἀκριβῶς ἐπίστανται, 

; Ἀπάοο. 1.139.}. 18, οὐδ᾽ ὑμῶν τῶν 
ὄντων οὐκ ἂν ὀκνηρότερος .. .. ἦν. καθημένων οὐδεὶς ἂν ἐπιτρέψειε. 
Τιγβῖδβ ᾿ι868 ἴῃ ἔπι Βδ 116 τηθδι- τό. ἔδοξαν] ΤῊ ποιη. 18 καὶ 

ἄν, Βαΐ υιξμουΐ ἐπ βαπιθ ρΡοβ-ὀ οἱ ἀγαθοὶ δημιουργοί. ΤῊΘ ἔογοθ 
ΒΗ οἵ αυοδέϊοπ, οἱ παραγε- οἵ {{|6 ΔΟΥ. 18, Δ8 ἴῃ 21 0, ἔδοξε, 
᾿γόμενοι, ΤῊ ΟΧργθββίουβ ὑδοὰ, “1 οδπιΘ (ο 566. 
Ο ΒοῖμοΣ ἴον ἔμθ δυάϊθηοθ οὐ 18, τὰ μέγιστα] ῬοΪ Εἶο85. ἃγθ 
ἴον πο οουχέ, τὸ αἰδογοηῖ ; δβρθοίδ!ν τηραπέ, 

ῬΡ᾽ βε ἢ ξ:ξ Ἧ: 
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τᾷν ὑπὲρ τοῦ χρησμοῦ, πότερα δεξαίμην ἂν οὕτως Ῥ. 2 
ὥσπερ ἔχω ἔχειν, μήτε τι σοφὸς ὧν τὴν ἐκείνων. 
σοφίαν μήτε ἀμαθὴς τὴν ἀμαθίαν, ἢ ἀμφότερα ἃ 

ἐκεῖνοι ἔχουσιν ἔχειν. ἀπεκρινάμην οὖν ἐμαυτῷ καὶ 

δτῷ χρησμῷ, ὅτι μοι λυσιτελοῖ ὥσπερ ἔχω ἔχειν. 
υὐρφοῇ ΙΧ, Ἔκ ταυτησὶ δὴ τῆς ἐξετάσεως, ὦ ἄνδρες 

-“ Ψ' 

εμέ ᾿Αθηναῖοι, πολλαὶ μὲν ἀπέχθειαί μοι γεγόνασι καὶ Ῥ. 
ΘΓ ΒῈΡ- , 

Ν 
μὲ ὧν οἷαι χαλεπώταται καὶ βαρύταται, ὥστε πολλὰς δια-- 
ΘΥ͂ 8 

᾿ -“ “-“ ’ 
ἰαϊαυαῖιν βολὰς ἀπ᾽ αὐτῶν γεγονέναι, ὄνομα δὲ τοῦτο λέγεσθαι, 
ο Θ , 

μεοϊοδιου τὸ σοφὸς εἶναι. οἴονται γάρ με ἑκάστοτε οἱ παρόντες 
ἈΡΆΙΠ Ἑ ΕῪ , Η Ἀ 

βοοταίοα ταῦτα αὐτὸν εἶναι σοφόν, ἃ ἂν ἄλλον ἐξελέγξαι τὸ 
ἱπάϊντα- 
αἢῖν, ἴα ἐδιο δὲ κιωδυνεύει, ὦ ἄνδρες, τῷ ὄντι ὁ θεὸς σοφὸς εἶναι, 
ῬΘΙΒΟῚ 
ὁπτηϊοα καὶ ἐν τῷ χρησμῷ τούτῳ τοῦτο λέγειν, ὅτι ἡ ἀνθρω- 

ὅμογ δὰ πίνη σοφία ὀλίγου τινὸς ἀξία ἐστὶ καὶ οὐδενός" καὶ 
τ φαίνεται τοῦτ᾽ οὐ λέγειν τὸν Σωκράτη, προσκεχρῆσθαι 

δὲ τῷ ἐμῷ ὀνόματι, ἐμὲ παράδειγμα ποιούμενος, ὥσπερ Ὁ 
Ἂ 4. τὰν σ φΦ ΘΝ Φ Ν ΄΄ ΄ 

ἂν εἰ εἴποι ὅτι οὗτος ὑμῶν, ὦ ἄνθρωποι, σοφώτατος 
᾽ σ΄ Υ͂ ’ 3, τσ ᾽ Ἀ 

ἐστιν, ὅστις ὥσπερ Σωκράτης ἔγνωκεν ὅτι οὐδενὸς 
3, ΄ 3 ὉὋἝἾ 9 αῳ’ ’ Ἀ ’ὔ “Ἂν δ. ἢ, 

ἄξιός ἐστι τῇ ἀληθείᾳ πρὸς σοφίαν. ταῦτ᾽ οὖν ἐγὼ 

μάτευμαι, ἀπείρηκα, ῬΙιοοάο 99 4, ὁρῶ 10. ο8 Ὀ); Ραΐ ρΡοϊπέβ ἐο ἀπο- 
κρύπτειν, ἡ» ϊΟἢ 18. ὕο θ6 ρονθυπϑαᾶ ὈῪ ἔδοξε πιηἀονβίοοα ἔγοτη ἔδοξαν, 
ὙΓΠΙΟῊ οἶνοβ 4180 ἐπ6 ᾿θβῦ 56η86. 

6. ταυτησὶ] ΤῊΘ --ἰ ἰ ποῦ ΔΙΎΤΑΥΒ βύυ]οὐ]γ δεικτικόν. ΤΡ. Ῥαΐῃ, 
ῬανΒ 17. Ρ. 230, “ϑωρθ Ογδίογϑϑ, οὐϊδιπηβὶ 46 δρβθπεῖθι8 Ἰραϑυμονς, 
ῦοβ τηρᾶο ἀθβίρπιαγιπῦ οὐ δα του Ἰτι8 απαϑὶ πρρθοίδηο5 
πιηΐ, ἰοῦα ἀθποπεβύγαῦνο αὐαηύιν, οὐ βεθρίαβ οὐΐδτα πρὶ σιιηΐ, κἱ 
ἄο Ῥγβοηεῖθαβ." ΟΥ τουτὶ, 37... ἐξετάσεως] Ὗ α οαῃπποὺ ἴο]- 
Ιονγ Οχοη. δηὰ 3 οἶμον ΜΗ. ἴῃ τ δα ϊηρ ἕξεως, νν ἸΘῈ ἴβ ἐπὸ τοβαϊὲ 
οἵ δὴ οἱ οοπέγδοίίοπ τηϊβυθδί. 15. τοῦτ᾽ οὐ] ΤῊ 5 οοπ᾽θοῦα 6 
οἵ Ἐς Α. ὙΥΟΙ ἢ τγὸ πυυβῦ προάβ δαορὲ ἴον τοῦτον οἵ ἐπ6 

9. ὄνομα δὲ----εἶναι)] Τ ϊ. “ἀπᾶ 11. τὸ δὲ] Αοοαβ, οὗ 
Τ δὴ οἈ]]οά ὈῪ {18 πᾶτηθ, ἐπαῦ πριέου, βέδπαϊηρ ἴον ἐπ6 τ ΠΟΪ6 
Τ δπὶ νῖβο. Τὴ βυβ]θοῦ οὗ λέ. βϑηΐθποθ ἱπητηθαϊαίου ΦΌ ΠΟΥ - 
γεσθαιὶ ΙΒ [ἐμὲ], ποῦ ὄνομαυα Απᾶᾷ ἰἴηρ: Ιρ. 19. 

σοφὸς εἶναι 8 ὈΥ αἰἰναοίίομ ΟΣ 14. καὶ οὐδενός" ἐον ποθι ν᾽ 
[τὸ] εἶναί με σοφόν. {πη καὶ 1 ἀἰε᾽ απούῖνθ. 
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4. μὲν ἔτι καὶ νῦν περιιὼν ζγτῶ καὶ ἐρευνῶ κατὰ τὸν 
θεόν, καὶ τῶν ἀστῶν καὶ ξένων ἄν τινα οἴωμαι σοφὸν 
εἶναι" καὶ ἐπειδάν μοι μὴ δοκῇ, τῷ θεῷ βοηθῶν ἐν- 
δείκνυμαι ὅτι οὐκ ἔστι σοφός. καὶ ὑπὸ ταύτης τῆς 
ἀσχολίας οὔτε τι τῶν τῆς πόλεως πρᾶξαί μοι σχολὴ ὁ 

γέγονεν ἄξιον. λόγου οὔτε τῶν οἰκείων, ἀλλ᾽ ἐν πενίᾳ 
᾿μυρίᾳ εἰμὶ διὰ τὴν τοῦ θεοῦ λατρείαν. : 

Χ, Πρὸς δὲ τούτοις οἱ νέοι μοι ἐπακολουθοῦντες, τὰ 
οἷς μάλιστα σχολή ἐστιν, οἱ τῶν πλουσιωτάτων, μακσωζο μὰ 

: αὐτόματοι χαίρουσιν ἀκούοντες ἐξεταζομένων τῶν τοίμαίροϊεςι 
ἡἠρώπων, καὶ αὐτοὶ πολλάκις ἐμὲ βϑιμοῦνται εἶτ᾽ [αρ ὦ τοιῃν 

8ΠΥ {πὸ 
ἐπιχειροῦσιν ἄλλους ἐξετάζειν" κἄπειτα, οἶμαι, εὑ- πηραιαέίοι 
ρίσκουσι πολλὴν ἀφθονίαν οἰομένων μὲν εἰδέναι τι δρὶγ δ 

ἀνθρώπων, εἰδότων δὲ ὀλίγα ἢ οὐδέν. ἐντεῦθεν οὖν 
Ρεσνεγέξτρ, οἱ ὑ ὑπ᾽ αὐτῶν ἐξεταζό βιθρ ἐμοὶ ὀργίζονται, ἀλλ᾽ οὐχ 15 ἔμ γουία; 

αὑτοῖς, καὶ λέγουσιν ὡς Σωκράτης τίς ἐστι μιαρώ- 

τατος καὶ διαφθείρει τοὺς νέους" καὶ ἐπειδάν τις 

χ, μὲν ἔτι) Οχοπ. ρἶνεβ μὲν ἔχω ἔτι, Βυξ ἴπ ἐπα μβαπὰ οἵ ἃ τὸ- 
᾿ Βἔογου, ἀπ ποὲ οἱ {1:6 ἔγδοθβ οὗ ἐπ6 οἰὰ Ἰϑέξοιβ. (Οαἰδβῖ. ντοηρὶν 
᾿ΤΟρΓοδοπίβ ἔχων 88 {Π6 τοδάϊηρ. ἔχων ποιὰ Β6 τοἀππάδπέε, Πκὸ 
ΤῊ φλυαρεῖς, ἄς.) 2. καὶ ξένων] 5. Οχοῃ. ἀπᾷ 3 οἴιον ΜΗ͂Β, 
ἘΔά. καὶ τῶν ξένων. Βυΐ ἐδΘ ναυϊδέϊομ 18 ἴπ {86 βρὲ οἵ Ῥίαίο: 
ἔν 2315 πὰ αἀὰ Ῥῃεάο 85 ἃ, αὐτὴ ἥ τε ἀηδὼν καὶ χελιδὼν καὶ 

11. μιμοῦνται] ὅο Οχοη. ἄς. μιμούμενοι 'Β ἃ ὁ01- 

Ὁ9Ὲ ὑπὸ ταύτης] Τδίοσ, 316, 
Βο ἃ ΒΘοοπᾶ τϑᾶβοι [ῸΓ 

ἤτοι ρα] ο Εἴθ. 
τον λλαμαςα Οὗ Τωρα. 

Βίο ΘΟΤΡΑΡῸΒ Ἐρρ. 539 ἢ, οἱ 
μειρακίσκοι, ὅταν τὸ πρῶτον λόγων 
γεύωνται, ὡς παιδιᾷ αὐτοῖς κατα- 
χρῶνται, ἀεὶ εἰς ἀντιλογίαν χρώ- 
μένοι, καὶ μιμούμενοι τοὺς ἐξελέ- 
Ὕχοντας αὐτοὶ ἄλλους ἐλέγχουσι 

.. καὶ ἐκ τούτων δὴ αὐτοί τε 
τὲ τὸ ὅλον φιλοσοφίας πέρι εἰς 
τοὺς ἄλλους διαβέβληνται. 

ἐμὲ μιμοῦνται] ΒΥ Ῥγδσξϊδιησ 
ὌΡοπ 680} οἴου, 
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αὐτοὺς ἐρωτᾷ, ὅ τι ποιῶν καὶ ὅ τι διδάσκων, ἔ ἔχουσι Ρ 

μὲν οὐδὲν ἀσεῦν, ἀλλ᾽ ἀγνοοῦσιν, ἵνα δὲ μὴ δοκῶσιν 

ἀπορεῖν, τὰ κατὰ πάντων τῶν φιλοσοφούντων πρό- 

χειρα ταῦτα λέγουσιν, ὅτι τὰ μετέωρα καὶ τὰ ὑπὸ 

εγῆς, καὶ θεοὺς μὴ νομίζειν, καὶ τὸν ἥττω λόγον 

κρείττω ποιεῖν. τὰ γὰρ ἀληθῆ, οἶμαι, οὐκ ἂν ἐθέ- 

λοιεν λέγειν, ὅτι κατάδηλοι γίγνονται προσποιού- 

μενοι μὲν εἰδέναι, εἰδότες δὲ οὐδέν. ἅτε οὖν, οἶμαι, 

φιλότιμοι ὄντες καὶ σφοδροὶ καὶ πολλοί, καὶ ξυντε- 

τιοταγμένως καὶ πιθανῶς λέγοντες περὶ ἐμοῦ, ἐμπεπλή- Θ΄ 

κασιν ὑμῶν τὰ ὦτα καὶ πάλαι καὶ σφοδρῶς δια- 
δηᾷ ᾿ΔΒΕΪγ, 
ἴπ δοϊῃ- 
Βἱηδέϊοι 

βάλλοντες. 
᾽ ’ 

ἐκ τούτων καὶ Μέλητός μοι ἐπέθετο καὶ 

9. ξυντεταγμένως] 80 ΒΒ Ἢ ΙΒ ὑνο ΜΒ, ξυντεταμένως. 
Βυΐ ξυντεταγμ. ΤΩΘΔΠ5 “ἴῃ βού ΔΥΤΔΥ: 
οἱ ξυντεταγμένοι ῥήτορες. 

4. ταῦτα] Τιαἰϊῃ ἰδία ; ἰάϊο- 
τη 0Ά}}γ οχργοϑβῖνο οἵ οοῃ- 

᾿ οὗ, ΖΞ βομίη. ἢ". 74. Ῥ. 3}, 

πᾷ οἵ ἐμ οἴαββθβ οἵ ρογ- 
50:8 ΟΔ]16 ἃ ΠΟΙ πολιτικοὶ ἃπᾶ 

ἐοιιρύ, Πρ. 318. ῥήτορες, 866 [ηἰγτοά. Ρ.. ΣΧ. 
ὅτι τὰ μετέωρα] Τὐὺπαογβίαπα ποίθ 1. 

ὥτῶ οὐ ὅπθ ||κθ, ὈΥ οοι- ΤῊ δημιουργοὶ ἃΥ6 Β6Τ Ἰοἰποᾶ 
Ῥδυΐβοη οἵ 1 ἢ. ψ τ {Π πολιτικοί, Ὀθοδδ6 Αγ- 

12. ἐκ τούτων] “Τὸ ἰδ ἅροὴ ἔπ8 τϑργοβοηξθα ἃ ἐγδᾶθ Βἰτηβο! ἢ, 
{π18. Τοοξϊηρ᾿---Πδτοὶν ἐπαΐ οὗἉ 
8 “Ο]4 ρὍποσαὶ ργοϊααϊοθ, ἃρ- 
σταγαύθα ὈΥ βαρθυνθηϊηρ Ρ6Ὲ- 
ΒΟΠΆ] ΔΗΪΠΊΟΒΙΥ,----' ὑμαῦ 1 ἅτ 
ΠΟῪ δἰζδοκορᾶ Ὀγ᾽ ζἅθ. ΤῈ 
τηθδηΐηρ “1ἢ ΘΟΠΒΘΟΘΠΟ6. οἵ᾽ 
σοῦ α Ὀ6 ἴοο βίσοῃρ, Ὀοΐἢ [ῸΣ 
{Π6 ΒΘη86 θῦθ, ἃπὰ ἴογ ἐπθ 
Ἰἀϊοτηδίϊο ἀ86 οὗ {π6 ῬὮΓΆΒΘ ; 
οἵ Ὀῖρ. τό: [πθ πιραηΐηρ' 
“ὍΡΟΙ {86 βίσθπρίῃ οἵ᾽ που]Ἱὰ 
αἶβο ϑχοθϑά ἐμ νγασταπὺ οἵ {1} 
Οτϑοκ, ὑμπουρῃ ποὺ οὗ {Π6 56η86, 
οἵ, το ἃ, ἧ δὴ καὶ πιστεύων Μέ- 
λητος κιτ.ὰλ, 

καὶ Μέλητος ---- ῥητόρων] ἘῸΣ 
δ δοοουηῦ οὗ ϑοογαῦοβ᾽ {ῆγθ6 
ΔΟΟΌΒΟΙΒ Δα {ποὶῦ τηοεϊγο8, 

Δηα Πογοίη χὰ θαὖ ὁΠ6 οὗ ΤΊΔΗΥ͂ 
᾿ηδύδηοοθ οὗ ἔπ βᾶπηθ οομ͵απο- 
οι οἵ Ῥυγβαϊβ τπὶ ἔμ ο588 ΟΠ 65 
αὖ ΑΥΠθη5. ϑοογαῦδθβ νγχὰβ υγοηῦ 
ἴο ΒΡΘαΪς 5] 1ρ ΜΕ ΠΡῚΥ οἵἁ ταθοιδη- 
θα] ατίβ (θη, Εἴθοπ. ἰν. 3), 
-ἃ νἱον ποι πουϊὰ βθθῖὴ 0 
οομηθοῦ ἐΐβο! τὰ ΒΒ 
οὗ σχολὴ (Ὀΐορ. ἴ.. 31,28]. αν. 
χ. 14): δπᾷ ἃ φοπγουβδίϊοι, ἴῃ 
ΒΟ. ἢΘ Ῥγοββθα δὲ Ὁποοιη- 
τηθγοΐαὶ γίονν οὗ ϑἀποαξίοι ἀροῚ 
Απγίμβ Εἰπηβο ἢ Ὑν Ὁ] τϑίδυθποθ 
ἴο δὲὶβ. 500, Βθθὴβ ἕο Βᾶγθ θθθῃ 
ΔΙΔΟΩρ ὑῃ6 οδσδο8. οὗ, ῥα Ἶ 
ΡΘΊΒΟΠΔ] Βαϊγθα οἵ ϑοογαΐθβ..: 
(866 ἀραΐῃ Τηὐτοᾷ, Ρ. κι 
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᾿ .. ἼΑνυτος καὶ Λύκων, Μέλητος μὲν ὑπὲρ τῶν ποιητῶν νὴ ΠΝ 

Ἵ ̓ ἀχθόμενος, Ἄνυτος δὲ ὑπὲρ τῶν δημιουργῶν καὶ τὰ πον 

34. τῶν πολιτικῶν, Λύκων δὲ ὑπὲρ τῶν ῥητόρων" ὥστε, πρέεοὰ θο 
Ἵ ᾿ ὅπερ ἀρχόμενος ἐγὼ ἔλεγον, θαυμάζοιμ᾽ ἂν εἰ οἷός τ᾽ βεραρου. 
Ἵ ἐν ἐγὼ ὑμῶν ταύτην τὴν διαβολὴν ἐξελέσθαι ἐν 5 

᾿ς οὕτως ὀλίγῳ χρόνῳ οὕτω πολλὴν γεγονυῖαν. ταῦτ᾽ 

᾿ς ἔστιν ὑμῖν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τἀληθῆ, καὶ ὑμᾶς 

Ι οὔτε μέγα οὔτε σμικρὸν ἀποκρυψάμενος ἐγὼ λέγω 

, Ἢ δὸδ ὑποστειλάμενος. καΐ τοι οἶδα σχεδὸν ὅτι τοῖς 
πῦταν ἀπεχθάνομα᾽ ὃ καὶ τεκμήριον ὅτι ἀληθῆ λέγῳ το 

᾿ καὶ ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ διαβολὴ ἡ ἐμὴ καὶ τὰ αἴτια 

ταῦτά ἐστι. καὶ ἐάν τε νῦν ἐάν τε αὖθις ὡητήσητε 
᾿ ταῦτα, οὕτως εὑρήσετε. 
ΕΓ ΧΙ. Πρὶ μὲν οὖν ὧν οἱ πρῶτοί μου κατήγοροι βοοοπὰ 

Ε΄ κατηγόρουν αὕτη ἔστω ἱκανὴ ἀπολογία πρὸς ὑμᾶς ἐΣ ἔλέαο; - 

᾿ πρὸς δὲ Μέλητον τὸν ἀγαθόν τε καὶ φιλόπολιν, ὥς δάκαρε τ: 
56} 85 

φησι, καὶ τοὺς ὑστέρους. μετὰ ταῦτα πειράσομαι δραίπιβέ (Π9 
Ἔ οουπέβ οὗ 
᾿. πυνυγάσθει. αὖθις γὰρ δή, ὥσπερ ἑτέρων τούτων ἰδ ἱπάϊου- 

τηθηΐ, βθρᾶ- 
᾿ ὄντων κατηγόρων, μεν αὖ τὴν τούτων ἀντωμο- ταιεῖγ;-- 

᾿σίαν. ἔχει δέ πως ὧδε: Σωκράτη φησὶν ἀδικεῖν τούς :ο 
τε νέους διαφθείροντα καὶ θεοὺς οὖς ἡ πόλις νομίζει 
οὐ νομίζοντα, ἕτερα δὲ δαιμόνια καινά. τὸ μὲν δὴ 

ἔγκλημα τοιοῦτόν ἐστι τούτου δὲ τοῦ ἐγκλήματος 

1. ὑπὲρ] ὟὙε ἃ ἴο υὑπᾶον- 
᾿ς βίαπά, ποῖ ἐμαὶ ἐπθ δοσιβοιβ 
 ΜΌΓΟ δοξϊηρ, οἡ 6 Δ} οἵἩ {Πε]γ 
᾿ς γχεβροοξῖγθ οἰδββθϑ, θπδ ΠΊΘΓΟΙΥ 

ἔπαῦ ἔποῪ ψογὸ ἕο ΡῈ τοραγάθα 
88 τοργθεοηξδίϊγεβ οἵ (π6 ἴθο]- 
ἴπρβ οἵ ἔῃοβα βοάϊοθβ, 

ο΄ 9. τοῖς αὐτοῖς] 116. “[Ὠγουρῃ 
᾿ς Ἐππ6 Β81}6 :᾿ ἐδαῦ 18, ἴπ 

᾿ς βἐρξίηρ ἐπι ὕμοίθ 1 δὴ νἱγέυδ!]ν 
ς΄ χαοϊξογαίίηρ ἀπά αδἰξοβεϊπσ {6 

11. ἡ διαβολὴ ἡ ἐμὴ] Ἐπηρῃά- 
ΒΒ ἰβΒ οὗ οοῦγβο οἱ διαβολή. 
“ΤῊ5 15,᾽---ἰ 6. “ἴῃ ἐμ 8. οοη- 
Εἰβὺβ ----τίπθ Ργουαϊοθ δραϊηβέ 
τη. 

τ6. ἀγαθόν] “ῬΟΒΙΪς Ῥοπο- 
ἴαοῖοτ. 

20. ἔχει δέ πως ὧδε} 66 Τη- 
ἐγοά, ". χἷν. 



604 ΠΛΑΤΏΝΟΣ 

Δ. ὦ »"»» , δα κ᾿ κ ΄ ΕΝ 
ἃ. Ῥοτῖνοῖ- ἐν ἕκαστον; ἐξετάσωμεν. φησὶ γὰρ δὴ τοὺς νέους Ῥ' 2 
βίου οἵ [3.7] ᾽ “σ΄ο , ᾿ Ἀ Α 5 ἂρ ΕῚ ΄-“- μ 

γουία, ἀδικεῖν με διαφθείροντα. ἐγὼ δε, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, 

ἀδικεῖν φημὶ Μέλητον, ὅτι σπουδῇ χαριεντίζεται, 
ῥᾳδίως εἰς ἀγῶνας καθιστὰς ἀνθρώπους, περὶ πραγ- 

΄ 4 
ἐ μάτων προσποιούμενος σπουδάζειν καὶ κήδεσθαι, ὧν 

οὐδὲν τούτῳ πώποτε ἐμέλησεν. ὡς δὲ τοῦτο οὕτως 

ἔχει, πειράσομαι καὶ ὑμῖν ἐπιδεῖξαι. 
Το δι- ΧΙ]. Καί μοι δεῦρο, ὦ Μέλητε, εἰπέ' ἄλλο τι 
ΒΎΤΘΙΒ (δοιὰ Ὰ ᾿ “ “ηγΔο΄ ε , ε ΄ 
ἀϊαϊεοίὶ- ἢ περὶ πολλοῦ ποιεῖ, ὅπως ὡς βέλτιστοι οἱ νεώτεροι ἃ 
οδ]); » Ε 3 δ  τ ΣᾺ , ΄ ᾽ 
τ ἴθ τιοέσονται ; Ἔγωγε. Ἶθι δὴ νῦν εἰπὲ τούτοις, τίς αὖ- 
ἢ ΄-“" -ς 

οἵ ἐπο τοὺς βελτίους ποιεῖ ; δῆλον γὰρ ὅτι οἶσθα, μέλον γέ 
Ομαγρθ ; Ν Ἀ ἈΝ 

σοι. τὸν μὲν γὰρ διαφθείροντα ἐξευρών, ὡς φῇς, 
ΓΑ, ἢ » ’ Ἀ ἈΝ ἔα πῆρ Ἀ Ἀ Ἀ 

ἐμὲ εἰσάγεις τουτοισὶ καὶ κατηγορεῖς" τὸν δὲ δὴ βελ- 
-“ »᾿ Ἁ ’ -» 

τίους ποιοῦντα ἴθι εἰπὲ καὶ μήνυσον αὐτοῖς, τίς ἐστιν. 
ς« “ 3 , σ“ “ Ν » Ε 3 “ ,ὔ 

τ ὁρᾷς, ὦ Μέλητε, ὅτι σιγᾷς καὶ οὐκ ἔχεις εἰπεῖν; καί 
’ ΄“ 3 ἂν ’ὔ 

τοι οὐκ αἰσχρὸν σοι δοκεῖ εἶναι καὶ ἱκανὸν τεκμήριον 
Ἀ ,ὔ ῃ, ᾿ 7, Ψ' Ἵ 

οὗ δὴ ἐγὼ λέγω, ὅτι σοι οὐδὲν μεμέληκεν; ἀλλ᾽ εἶπέ, 
3 Ἁ -“ :Ξ 

ὦ ᾽γαθέ, τίς αὐτοὺς ἀμείνους ποιεῖ ; Οἱ νόμοι. ᾿Αλλ 6 
΄“- "» 3 Λ Ἀ Ε 

οὐ τοῦτο ἐρωτῶ, ὦ βέλτιστε, ἀλλὰ τίς ἄνθρωπος, 
σ “ Ν “ 5 Ν ᾽ὔ 

λοὕῦστις πρῶτον καὶ αὐτὸ τοῦτο οἶδε, τοὺς νόμους. 

Πῶς λέγεις, ὦ Οὗτοι, ὦ Σώκρατες, οἱ δικασταί. 

3. σπουδῇ χαριεντίζεται] Οχγ- 
ΤΔΟΙΌΙΝ : 18 Ῥἰαγίηρ οΥ᾽ ἃ Ἰοβϑὺ 
ὉΠἕΘΥ Βοϊθὴη ἰουτηβ᾿ἡ ΤῈ6 
ΤῊΔΟΙ ΠΟΥῪ οὗὁἨ {π6 αν, τι 81] 

ἐπουρῆ Ὁ παίατα Πγ αῇἴογαβ 
ΒΟΟΡΘ ἴον θχβι δ ἐϊηρ ϑοογαίοθ᾽ 
ομαγδούουϊβίϊο ἰα]θηΐ, 18. ἸΘΡΆ ΠΥ 
ΒρΡϑακίηρ {Π6 οὐβίουηδυὙ ἐρώ- 

105. Βοϊθυηηῖϊ οἵ οἰγουμηβίδῃοθ 
δΠἃ 8}1} 105 ΒΟΥΙΟῸΒ ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΟΘΒ, 
15. βοῦ ἴῃ τηούϊοῃ ὈΥ ἰἴτη ἴον ΠῚ5 
ΤΊΘΓ6 ΔΙ βου θηΐ, ΟἿ, χαριεντι- 
ζόμενος ἴῃ (Π8 ΒΔΠῚΘ ΒΘΏΒΘ 27 
ἃ, ὙὙΒοΥὸ Ὁ 185 Θχρ]αἰποᾶ ὈγῪ 
παίζοντος. 

8. Καί μοι κιτ.λ] Το οχ- 
διρϊηδίϊοι οὗ Μοϊούυπβ ὈῪ 8ο- 
οΥαΐοβ, ὙΠΟ ΠΟῪ [Ὁ]ΠΠΟΥΒ, 

τησις, ἴο ΜΕΘ. οἰΠῸΓ ῬαΡγ 
νὰβ Ῥουμπᾶ ἰο βυρπῦ αὖ {πὸ 
το αἰβι το οὗὨ ἐμ οἴου. Ἰω- 
ἰχσοά, Ρ. χυῆὶ. 

18, ἀμείνους] “Βοίίεν οἶδὶ- 
268, ---ροίέθυ ἐονγαγ ΟἿ ΘΒ : 
ὙΠΘΓΘαΒ. βελτίους ΠΩΣ μλῤξην ἐμ 
ΒύυΙΟΥ βροακίῃρ, ἴῃ 
{ποιηβοῖγθβ, 
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4. Μέλητε; οἵδε τοὺς νέους παιδεύειν οἷοί τέ εἰσι καὶ 

βελτίους ποιοῦσι; Μάλιστα. Πότερον ἅπαντες, ἢ 

οἱ μὲν αὐτῶν, οἱ δ᾽ οὔ; ἽΛπαντες. Εῤ γε νὴ τὴν 
Ἥραν λέγεις, καὶ πολλὴν ἀφθονίαν τῶν ὠφελούν- 

. των. τί δὲ δή ; οἵδε οἱ ἀκροαταὶ βελτίους ποιοῦσιν, 5 

ἡ οὔ; Καὶ οὗτοι. - Τί δὲ οἱ βουλευταί ; Καὶ οἱ βου- 

λευταί. ᾿Αλλ᾽ ἄρα, ὦ Μέλητε, μὴ οἱ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, 

οἱ ἐκκλησιασταί, διαφθείρουσι τοὺς νεωτέρους ; ἢ 

κἀκεῖνοι βελτίους ποιοῦσιν ἅπαντες ; Κἀκεῖνοι. Πάν- 

τες ἄρα, ὦ ὡς ἔοικεν, ̓ Αθηναῖοι καλοὺς κἀγαθοὺς ποιοῦσιτο 

πλὴν ἐμοῦ, ἐγὼ δὲ μόνος διαφθείρω. οὕτω λέγεις : 

Πάνυ σφόδρα ταῦτα λέγω. Πολλήν γ᾽ ἐμοῦ κατ- 

ἔγνωκας δυστυχίαν. καί μοι ἀπόκριναι ἦ καὶ περὶ 
ν ἵππους οὕτω σοι δοκεῖ ἔχειν οἱ νὼ; βελτίους ποι- 

᾿ ρῦντες αὐτοὺς πάντες ἄνθρωποι εἶναι, εἷς δέ τις ὁ 15 

διαφθείρων; ἢ ναντίον τούτου πᾶν εἷς μέν τις ὁ 

βελτίους οἷός τ᾽ ὧν ποιεῖν ἢ πάνυ ὀλίγοι, οἱ ἱππικοί" 

οἱ δὲ πολλοὶ ἐάνπερ ξυνῶσι καὶ χρῶνται ἵπποις, δια- 
φθείρουσιν; οὐχ οὕτως ἔχει, ὦ Μέλητε, καὶ περὶ 
ἵππων καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ζώων; πάντως δή- :ο 

' που, ἐάν τε σὺ καὶ ΓΑνυτος οὐ ὅδε ἐάν τε φτε 

Ἷ "ολλὴ γὰρ ἄν τις εὐδαιμονία εἴη περὶ τοὺς νέους, εἰ 

εἷς μὲν μόνος αὐτοὺς διαφθείρει, οἱ δ᾽ ἄλλοι ὠφε- 
" λοῦσιν. ἀλλὰ γάρ, ὦ Μέλητε, ἱκανῶς ἐπιδείκνυσαι 

ὅτε οὐδεπώποτε ἐφρόντισας τῶν νέων, καὶ σαφῶς :5 

ἀποφαίνεις τὴν σαυτοῦ ἀμέλειαν, ὅτι οὐδέν σοι μεμέ- 

ληκε περὶ ὧν ἐμὲ εἰσάγεις. 

᾿ς 34. ἀλλὰ γάρ] “ Βαξ ἔμιο ἔτ ΡὈΙΔΥ ρὸν νγογὰβ 18 ἀουθε]οββ 
ἶβ᾽,᾽ δ8 ὅθουθ 19 ο, ἄο. ᾿ὶχ. ἰπίοπαθα ; 566 ΒΘΥΘΙᾺΪ ἱπβέβποοθ 
14]. ἴῃ Ῥ]αίο οοἰοοίοά Ὀῖσ. 324. 

δ΄ 46. Ὅ0Ὲν μαναῃρβαρ μηρὼ Βε- [Ιπ ἐπ18 οαθ6 ἐπ Ῥγο ΒΝ εν 18 
ἐγθθι ἀμέλειαν αι Μέλητε ἃ Βίγεηρίμοηθα ὈῪ ἐπθ οοηδίδηξ 

Ρ 
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2. ἔδιο ΧΙΠΠ. Ἔτι δὲ ἡμῖν εἰπὲ ὦ πρὸς Διὸς Μέλητε, νΡ. 
βὲαρίάϊεν , Μ ΝΠ} μὰ "ἢ ᾽ " “ ΕῚ 

οἵ ἵξ. πότερον ἔστιν οἰκεῖν ἄμεινον ἐν πολίταις χρηστοῖς ἢ 
΄- δον “σ ᾿ ’ δ 5». ’ Ἀ 

πονηροῖς ; ὦ ᾿τᾶν, ἀποκριναι οὐδὲν γὰρ τοι χαλεπὸν 
- ’, Ἁ 

ἐρ τῶ. οὐχ οἱ μὲν πονηροὶ κακόν τι ἐργάζονται τοὺς 
4. δ ΄ ε ΄σ ΕΣ « 3 ἀν , 

5 ἀεὶ ἐγγυτάτω ἑαυτῶν ὄντας, οἱ δ᾽ ἀγαθοὶ ἀγαθόν τι; 

Πάνυ γε. ἜἜστιν οὖν ὅστις βούλεται ὑπὸ τῶν ξυ- 
“ ΕΝ ΄ ΄ 

νόντων βλάπτεσθαι μᾶλλον ἢ ὠφελεῖσθαι ; ἀπόκρι- 
3» , “ κ ε ͵, ΄, ᾽ ΄, 

ναι, ὦ ᾽γαθέ: καὶ γὰρ ὁ νόμος κελεύει ἀποκρίνεσθαι. 
’ “ ’ 

ἔσθ᾽ ὅστις βούλεται βλάπτεσθαι; Οὐ δῆτα. Φέρε 
᾽ὔ ΄ “δ ον “- Ἑ , ἈΝ 

το δή, πότερον ἐμὲ: εἰσάγεις δεῦρο ὡς διαφθείροντα τοὺς 
- ΄ Ἂν 

νεωτέρους καὶ πονηροτέρους ποιοῦντα ἑκόντα ἢ ἄκοντα; 
-“ 3 ΄- 

Τί δῆτα, ὦ Μέλητε; τοσοῦτον σὺ 
“ ῇ ἐμοῦ σοφώτερος εἶ τηλικούτου ὄντος τηλικόσδε ὦν, 

ε , ᾿ 
Εκόντα ἔγωγε. 

[ Ἀ ᾿Ὶ » “ ε Ἁ Ν ᾿ δύ τὸν» 

ὥστε σὺ μὲν ἔγνωκας ὅτι οἱ μὲν κακοὶ κακὸν τι ἐργά- 
’ ΄“ κ 

τ5 ζονται ἀεὶ τοὺς μάλιστα πλησίον ἑαυτῶν, οἱ δὲ ἀγα- 
θ0 κ Ε] θό ἁ ᾿ ΩΝ δὲ δὴ ᾽ “ ᾽ Θί. ΄ 

οἱ ἀγαθόν: ἐγὼ δὲ δὴ εἰς τοσοῦτον ἀμαθίας ἥκω, 
“ὕ - ᾿ “ἷι σ΄ ΄ πον ΄ 

ὥστε καὶ τοῦτ᾽ ἀγνοῶ, ὅτι, ἐάν τινα μοχθηρὸν ποιήσω 
-“ ’, κα ’, “ ΦΌΡΩΝ ᾽» 

τῶν ξυνόντων, κινδυνεύσω κακὸν τι λαβεῖν ἀπ᾽ αὐ- 
- “- “ Ἂς πιὰ “ 

τοῦ, ὥστε τοῦτο τὸ τοσοῦτον κακὸν ἑκὼν ποιῶ, ὡς 
᾿ “ 5 

"οφὴς σύ; ταῦτα ἐγώ σοι οὐ πείθομαι, ὦ Μέλητε, 
ες ᾿ ᾿ » ἃ 

οἶμαι δὲ οὐδὲ ἄλλον ἀνθρώπων οὐδένα ἀλλ᾽ ἢ οὐ 
Ἄ σ ’ 

διαφθείρω, ἢ εἰ διαφθείρω, ἄκων, ὥστε σύ γε κατ᾽ 
Ἁ “ ’ 

ἀμφότερα ψεύδει. εἰ δὲ ἄκων διαφθείρω, τῶν τοιού- 
ε - , ’ 

των καὶ ἀκουσίων ἁμαρτημάτων οὐ δεῦρο νόμος εἰσά- 
, ’ -“ Ἶ 

25: γειν ἐστίν, ἀλλ᾽ ἰδίᾳ λαβόντα διδάσκειν καὶ νουθετεῖν" Ὁ 

ΤΘΟΌΥΘΠο6. οὐ {πῸ Ἰαχίαροβὶ- 
ἰἰοη; 8566 24 6 ἅθογϑ, ἂπᾶ 
26 Ὁ Ῥοΐον. 

1. εἰπὲ --- Μέλητε] Τῃθ δά- 
ἄγεθ ὦ Μέλητε ὰ5 βΒυβοτοα 
ὑπηθϑὶβ ὈῪῚ ὑπ ἰηἰου]δοῖηρ οἵ 
εἰπὲ πρὸς Διὸς ἢ ὦ; Ὄϊρ. 
288. 3.66 αἷβδο ἤθρ. 332 6, τί 

οἴει, ὦ πρὸς Διός, ἣν δ᾽ ἐγώ, ἀπ! 

26 α Ῥϑϊον. ᾿ 
8. ὁ νόμος] 3'66 ποΐθ, 24 6. 
13. τηλικόσδε] Μεϊοῖιβ νγᾶ8β᾽ 

ἃ ΥΘΙῪ γοθηρ τηδῃ: οἵ, Ἐπ- 
ἔπγρ. 2 ", ο, ἀῃᾷὰ Ὀοῖο 26 6 
οχίσ.---- 41}. ; 
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δῆλον γὰρ ὅτι, ἐὰν μάθω, παύσομαι ὅ γε ἄκων ποιῶ. 

σὺ δὲ ξυγγενέσθαι μέν μοι καὶ διδάξαι ἔφυγες καὶ 
οὐκ ἠθέλησας, δεῦρο δὲ εἰσάγεις, οἷ νόμος ἐστὶν εἰσά- 

΄γειν τοὺς κολάσεως δεύμένονε, ἀλλ᾽ οὐ μαθήσεως. 
ΧΙ. ᾿Αλλὰ γάρ, ὦ ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τοῦτο μὲν 5 

δῆλον ἤδη ἐστίν, ὃ. ἐγὼ ἔλεγον, ὅτι Μελήτῳ τούτων ἰδ νιοὶ 

οὔτε μέγα οὔτε σμικρὸν πώποτε ἐμέλησεν" ὅμως δὲ «εἰ )ιμιοά 
ΒΟ 5,8 - ν , 3 ͵ βοᾶβ, διὰ 

λέγε ἡμῖν, πῶς με φῃς διαφθείρειν, ὦ Μέλητε, ἔγμτας ἢ 
ὺς νεωτέρους ; ἢ δῆλον δὴ ὅτι κατὰ τὴν γραφήν, προικὶ 

ἐγράψω, θεοὺς διδάσκοντα μὴ νομίζειν οὺς ἡ πόλις τὸ «ροιοῖοο--- 
ν ᾿ ἣν ϑηβυγογοᾶ 

νομίζει, ἕτερα δὲ δαιμόνια καινά ; οὐ ταῦτα λέγεις ὅτι ὃν τοᾶμο- 
ἥσκων διαφθείρω; Πάνυ μὲν οὖν σφόδρα ταῦτα τὰ « 

κ .- 53 ΣῈ οοηὗγα- 
, Πρὸς αὐτῶν τοίνυν, ὦ Μέλητε, τούτων τῶν αἀἰοίϊοι. 

; ὧν ὑμ κν Ἃ , » ’ δι ΩΝ μ Ν 
, ὧν νῦν ὁ λόγος ἐστίν, εἰπὲ ἐτι σαφέστερον καὶ 

ΒΥ ΕΥ - » ’ ’ ΦΕῚΝ Ἁ » ’ 

καὶ τοῖς ἀνδράσι τουτοισί. ἐγὼ γὰρ οὐ δύναμαι 15 

ῖν, πότερον λέγεις διδάσκειν κε νομίζειν εἶναί 

θεούς, καὶ αὐτὸς ἄρα νομίζω εἶναι θεούς, καὶ 
κ εἰμὶ Ὡς παράπαν ἄθεος οὐδὲ ταύτῃ ας Ἂν οὐ 

΄ » τ σ δα ὁ Ἄ , ’ 
ὁ μοι ἐγκαλεῖς, ὅτι ἐτερους" ἢ πανταπασί με3ο 

» οὔτε αὐτὸν νομίζειν θεοὺς τούς τε ἄλλους ταῦτα 

ἔφυγα]. “Ῥιάδὶ οὐ ψῳρααῖ 
“Ἂν. τ, Κἀξελαύνειν 

νὴ τὸ λοιπόν, κἂν φύγῃ τις (η- 
, ἍὙὙῈῈ Ρ]αΐο, ΒΟΥΨΘΥΘΓ, 

ἐπῖβ ππδαπίηρ οὗ ἐδθ ποτὰ ἱβ 
ΤΟΟΙΘ ΘΟΠΠΟΣ ἷπ ἐδθ οοτ- 

διαφεύγειν. Οἵ, Ξἕἥγτηρ. 
ἔφυγες ἀπ οὐκ ἠ6. 

ὃ ἢ Ῥτγοίοσγοῃ, 
, σἢ ποῦ ἃ Βίγοῃρῖν τηαυκοα 

᾿ς ἢ. οὔτε ---- σμικρὸν ΑοουΒ. 
: οὐπαίο αἴξον ἐμέλησεν, ποίΐ 

ΟΠ. ἕο ἐμέλησοω. ΠΏ. 6. 
14. ὧν νῦν] “ΒΟμ {π6 δ.- 

συτηθηΐ αὖ Ῥγοβθηῦ ΘΟΠΟΘΙΉΒ : 
οαπναϊθης ἴο οὖς λέγομεν ἃ8Β 
ἀἰβεϊηστ 5ηθα ἔγομη περὶ ὧν λέ- 
γομεν. ---- ϑ(4110., τἱρθεγ. ΟἿ, 
ΞΟΡΉ. 263 8, σὸν ἔργον δὴ φρά- 
ἔειν περὶ οὗ τ᾿ ἐστὶ καὶ ὅτου 
[ὁ λόγος Ἶ, Ἰορα. 618 ἃ, πόλεως 
καὶ πολιτείας πέρι καὶ νομοθεσίας, 
ὧν νῦν ὁ λόγος ἡμῖν παρέστηκεν, 

, μνήμην εἶναι. 

Ρ2 
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΄ “ , 

θεούς. Ὦ. θαυμάσιε Μέλητε, ἵνα τί ταῦτα λέγεις ; Ῥ. 

οὐδὲ ἥλιον οὐδὲ σελήνην ἄρα νομίζω θεοὺς εἶναι, ὥσ-- 

περ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι; Μὰ Δί, ὦ ἄνδρες δικασταί, 
Ψ Ν Ν ΄ ἐπεὶ τὸν μὲν ἥλιον λίθον φησὶν εἶναι, τὴν δὲ σελήνην 

“ ’, ΄ 53 ’ὔ , 

5γῆν. ᾿Αναξαγόρου οἴει κατηγορεῖν, ὦ φίλε Μέλητε, 
΄ - Ἂ , 

καὶ οὕτω καταφρονεῖς τῶνδε καὶ οἴει αὐτοὺς ἀπείρους 
΄ 5 “ ᾽ »0 7 “ ἂψ νΨ γραμμάτων εἶναι, ὥστε οὐκ εἰδέναι ὅτι τὰ ᾿Αναξα- 

“ ’ “ 

γύρου βιβλία τοῦ Ἰζλαζομενίου γέμει τούτων τῶν 
[ ΄ ΄ ’ 

λόγων; καὶ δὴ καὶ οἱ νέοι ταῦτα παρ᾽ ἐμοῦ μανθά- 
ἃ Μ ι΄, ᾽ ΄ ΄ “ 

ιονουσιν, ἃ ἔξεστιν ἐνίοτε, εἰ πάνυ πολλοῦ, δραχμῆς ε 

3. Μὰ Δί] Ὁ πάογνβίαμα οὐ 
νομίζει. 

5. ᾿Αναξαγόρου] Χροη.- Μέρη). 
ΤΥ. νἱϊ. 7, τηδῖκθβ ϑοογαίθβθ σϑ- 
ἕαΐθ {π6 δ]ορθᾷ ορίπῖοι οἵ 
ΑΠΑΔΧΑΡΌΓΑΒ, τὸν ἥλιον λίθον 
διάπυρον εἶνα, ΑἸἸΑΧΑΡΌΓΑΒ᾽ 
ζουτησϊα νγὰϑ μύδρον διάπυρον, 
ὙΥΒΙΟἢ ΟἴμουΒ ὕοοὶς ἰο0 τηθδῃ ἃ 
ΤηΔ885 Οὗ ἴτοβ. ΟὗἨὨ {ΠῸ τηοοῃ 
6 αβϑοσίθα ὑμαὺ 1 μά οἰκήσεις, 
λόφους, φάραγγας, ὙΘη66 ἐπαὺ 
ἢ6 Ῥϑ!ονθά 10 ἐο Ὀ6 γῆ νγὰβ δἃῃ 
ἸῃΐθγΌ ποθ. 

8, βιβλία] “15 βθουπάπῃηι 
Τιαοτῖ. 11. 1. 8, οὐ ΟἸἹοηι. 
ΑἸοΧχ. 101 Ὁ ἰηΐοσρρ. ᾿αυᾶὰ- 
ἔστη, ῬΒΠ]ΟΒΟΡ μου ῬΥΪΠΊῸΒ 
βιβλίον ἐξέδωκε συγγραφῆς, 1ἴ- 
ὕγυιην α 86 8ογίρίιηι οὐϊατῇ. 
Ἦσοο ἰδιηθη 4 Απαχὶ δ Πα γῸ 
411, Δ} ἀθ Ῥμογθογάθ ὥὄὅτο 
ἀϊουπί.".--Ἐουβί. 

9. καὶ δὴ καὶ] ΤἸνοπῖΐοαὶ : 
“πα 50 {πθῃ.᾽ 

10. ἀ---πριαμένους] ΤῊΘ ἀοο- 
ἰγῖηθβ, ποῦ ἐπ Ῥοοΐβ, ἐνίοτε" 
ἐμαῦ ἰ5, 1 ἔπον Βῃου]ᾶ Βρρθῃ 
ἴο 866 ἃ ΡΙΔΥ ἰπ ψ ϊοῖ {Π686 
ἀοοίγ ποθ ἅτ ργομια]ρσαϊοα, ἃ8 
ἴῃ Ἐπτὶρ. Οτγοβϑέ, 982, μόλοιμι 
τὰν οὐρανοῦ μέσον χθονός τε τετα- 

μέναν αἰωρήμασι πέτραν ἁλύσεσι 
χρυσέαισι, φερομέναν δίναισι, βῶ- 
λον ἐξ ᾽Ολύμπου. 167, 88 

[Δ ΠΡαῦτη Οὔβουνθβ, ΘΟ ΟΟΒΙΥ͂ 
τηϊβίοοικ {π6 βθηβθ οἵ ἐπὶβ ρδβ8- 
βᾶρθ, ἃπαᾷ ἱπηδρίηθα {ὑμπαῦ ἃ 
γοϊστηθ οἵ Απαχδροσαβ τηϊσῃῦ 
ΡῈ Ῥουρῃῦ αὖ ἐπαῦ ἐϊπιθ [ῸΓ ἃ 
ἀγδοθηα. Βαυῦ τὸ ἔδοῦ ἐπ 
Ῥυΐοθ οἵ Ῥᾶροὺ ᾿ἰβο] νγὰβ ἔπθη 
Θχοθββίνο δὖ Αἰμθηβ, ἘχΏ1]|6 
Ἐρρον, ἴῃ ἃ Ἰοίξοσ. ἕο ΕἼστΩη 
Πιάοῦ (οναθ Οὐπίοιηρουδῖηθ 
ἀὰ 15 ϑερίθιηγθ, 1856), τηθῃ- 
{Ἰ0 8 ἔγαρτηθπίβ οὗ 8ῃ δοοοιηῦ 
τη ΌΥ οογίαϊη Αὐπθηΐδῃ 
ΟἰοουΒ ἴῃ 407 8.0., ἴπ τ ΒΙΟΝ 
ἐπ6 ῥυΐοθ οἵ βθοίβ οἵ Ῥᾶρδν 
(χάρται), ἴον υυϊθϊηρ οορθθ οὗ 
{ῃι656 δοοοτιηΐβ (ἀντίγραφα) ἀροιῃ,, 
ΑΒ 1 αἀγδοῦτηα ἃπμα 2 ΟΡΟΪ8 
ΘΔΟΝ, ἱν 6. 1 ἦγ. 20 οϑηΐ.----ῶ ΒΌΤΩ 
γγΒ ἢ, δορογάϊηρ ο ΒοΘΟΚΙ Β 
οοιηρυζδξίοη, δοοορίθα Ὀγ Ἐρ- 
δον, σου ὰ θ6 ϑααυϊγαϊθη ἕο 
4 ἵν. 80 οϑπμέ, ΠΟΥ͂. 

εἰ πάνυ πολλοῦ] “Αὐ ἐδθ 
τηοϑῦ τ᾿ {Π6 5816 ΘΧΡΙΘΒΒΙΟα 
ΟΟΟΌΒ ΑἸΟΙΡ, 1. 123 ὁ, ἄξιος 
μνῶν πεντήκοντα εἰ πάνυ πολλοῦ, 

Οουρ. σ1τι ἃ, ἐὰν πάμπολυ, ... 
δύο δραχμὰς ἐπράξατο. ΤἼ6 αὖ- 
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ἐκ τῆς ὀρχήστρας πριαμένους Σωκράτους καταγελᾷν, 
ἐὰν προσποιῆται ἑαυτοῦ εἶναι, ἄλλως τε καὶ οὕτως 
ἄτοπα ὄντα. ἀλλ᾽ ὦ πρὸς Διός, οὑτωσί σοι δοκῶ, 
οὐδένα πρίν θεὸν εἶναι; Οὐ μέντοι μὰ Δί᾽ οὐδ᾽ 

ὁπωστιοῦν ἤΑπιστός γ᾽ εἶ, ὦ Μέλητε, καὶ ταῦτα 
μέντοι, ὡς ἐμοὶ δοκεῖς, ῥα. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ οὑτοσί, 

ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, πάνυ εἶναι ὑβριστὴς καὶ ἀκό- 

λαστος, καὶ ἀτεχνῶς τὴν γραφὴν ταύτην ὕβρει τινὶ 

- ἀκολασίᾳ καὶ νεότητι γράψασθαι. ἔοικε γὰρ 

μο] χομιι. αἴομθ μαβ νομίζω, »ἡ᾿Πϊ ἢ, ἐμοῦ ἀπδοοϊ αξ ΐο 
τὰν δοκῶ, Πδ5 ἃ υἱνίἄποββ οἵ 118 οὐστι, δα οογέαί ν ροϊηΐβ ἕο ἐπ6 
ταῖσδ γν οὗ ππάογβίδπαϊηρ (Π 6 βθηΐθποθ ἃ5 8ἢ ἰπβέδηοο οὗ ὈΙΠΑΡΎῪ 
βέγιισξιγο : 5566 Οὐμηππθπίατυ. Βαῦ νγὸ οαπποὺ οαῖπι δοοθρέδποθ 
ΤΌΣ νομίζω τῖθ 5αοῖ Ργοροπάογαξίηρ δυΐθουϊνγ ἱπ νου οὗ 

τηοδὲ ἔπθ θεατρώνης οοὐἹά ἀ6- 
Ε πιριὰ (ογ ΔῺΥ Ρἷδοθ νὰβ ἃ 

: ; ἔθ ῥυῖοθ ἴῸγ δὴ οὐ- 
Ῥίδθθ γγὰ5 ὕνγο ΟΟΪ]. 

τα ῬΆΡΙς ἘΘΟΠΟΙΩΥ͂ 
οἵ Αἰδομβ, ἐγαπβϊαἰοά ὃγ 6. Ὁ. 
᾿σημως Ρ. 223. π. 315 οὗ 2πὰ 

ς΄ 8. ἄλλως τε καὶ] ὙΥΒΙΟΙ {πο 
ὶ γα Τησδῦ ΚΟΥ 8.6 ποῖ 
[ τηΐῃ6, “ἴο ΒΥ ποἐβίηρ οὗ ὑμοῖν 

᾿  “; ;᾿ Θέτι ]οροα]]ν, 
σδηποῦ 6 οα 

“αροιγὰ. ΟἿ, ἐπ βέτϊκίησ 
: ἷπ Ἰμορα. 886 ἃ, ΒΘ τῸ 
Ἧ ἴο ἀροϊϊποβ ἕο οοπίτονοτέ 
ο΄ ἔδθιεβο μοβί ἐΐοπβ δ βουρἢ Βὸ 

σοῦ ά Ὁρμοϊά ἐμ 
3. οὑὗτωσί---εἶναι)]) Τη6 ἔτο 

Βοηΐθῃοοβ οὗτωσέ σοι δοκῶ ἀπά 
οὐδένα----εἶναι ἀγο Ῥοΐῃ ἀοβουῖρ- 
ἐἰοπβ οἵ ἐπθ βαπιθ ἴδοὶ, ἔπ τϑ- 
βία οτηθηῦ οῖπρ ἐμ6. ποσθ ῥτθ- 
οἶξο ; οὑτωσί σοι δοκῶ 5ἰαπαβ ὈΥ 
ἃ βογύ οὗ αἰγδοΐίοη ἴῸΣ οὑτωσί 
σοι δοκεῖ περὶ ἐμοῦ, οἵ ν ἴοι ἐῃ6 
ΒΠΠ προ ἊΡ ἰπ {Ππ6 το-βίαξοπιοπὲ 
σοῦ ά μαγθ θη ἐμὲ οὐδένα---- 
εἶναι. Ὀϊᾳ. 20], 208. 

5. ΓΑπιστός κ.τ.λ.] ΤῊ 4π68- 
ἔοπ Μοϊθέυβ μα δηβιγοσοᾶ 
αἰπστηδίϊ νον τγαϑ, ποῦ τυ μοίθον 
Βιοογαίοβ 8 δὴ δἰμοὶβέ, Βαξ 
ὙΠ ΠΟΥ ἰδ νγὰβ εἶβ ορί πίοι ἐπὶ 

᾿ Βοογαΐοβυγαβ δὴ δὐμοὶβί, --τούτωσί. 
σοι δοκῶ; Ῥϑοογαύοβ᾽ οοϊητηθηξ 
ΟἹ ἐδιῖβ 5 “ὙΟΥΥῪ νγῈ}} ; ποροάν 
οἶδ Ψ1Π]1 Ὀοϊΐονο ἐμαὶ, δὰ 1 
δῖη ΡΓΘΕΥ βυτ γοὰ ἄἀο ποῦ 
ΥΟΌγΒΟΙ ἢ, 1. 6. Τὶ ἀπὸ ῬΥΘ Υ ΞΌΓΘ 
Υοῦι ἅτ βαυϊηρ γἢδὺ γοὰ ΚΠΟῪ 
ἴο 6 πέτα, 
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“ " ΄ ΄ 53 πη ᾿ 
ὥσπερ αἴνιγμα ξυντιθέντι διαπειρωμένῳ, ἄρα γνῶσε- Ῥ. 2 

ται Σωκράτης ὁ σοφὺς δὴ ἐμοῦ χαριεντιζομένου καὶ 

ἐναντί᾽ ἐμαυτῷ λέγοντος, ἢ ἐξαπατήσω αὐτὸν καὶ 

τοὺς ἄλλους τοὺς ἀκούοντας ; οὗτος γὰρ ἐμοὶ φαί- 
δνεται τὰ ἐναντία λέγειν αὐτὸς ἑαυτῷ ἐν τῇ γραφῇ; 

ὥσπερ ἂν εἰ εἴποι" ἀδικεῖ Σωκράτης θεοὺς οὐ νο- 

μίζων, ἀλλὰ θεοὺς νομίζων. 

παίζοντος. 

καί τοι τοῦτό ἐστι 

τὰ ἣν τ αν Φ , ΧΥ. Ξυνεπισκέψασθε δή, ὦ ἄνδρες, ἣ μοι φαί- 
“- ,ὔ Ν Ἀ ςψ τ νῷ 4. 5 Μ έλ ν; 

ιοψεται ταῦτα λέγειν: σὺ δὲ ἡμῖν ἀπόκριναι, ὦ τε 
ε ω Ἀ ΄ -“ ΄ ’ 

ὑμεῖς δέ, ὕπερ κατ᾽ ἀρχὰς ὑμᾶς παρῃτησάμην, μέμνη- 
-“ Ε] “ ,ὔ ,ὔ ΕΥ 

σθέ μοι μὴ θορυβεῖν, ἐὰν ἐν τῷ εἰωθότι τρόπῳ τοὺς 

λόγους ποιῶμαι. 
΄ 3 ΄' 

ἔστιν ὅστις ἀνθρώπων, ὦ Μέλητε, 

ἀνθρώπεια μὲν νομίζει πράγματ᾽ εἶναι, ἀνθρώπους δὲ 
5}5 Ν Ὁ ἡ Ν 

τι οὐ νομίζει ; ἀποκρινέσθω, ὦ ἄνδρες, καὶ μὴ ἄλλα καὶ 
σ ΄“ ἈΝ ᾿ ΄- 

ἄλλα θορυβείτω: ἔσθ᾽ ὅστις ἵππους μὲν οὐ νομίζει 
3 ε Ν Ν ’, Ἃ ᾽ " Α » , 

εἶναι, ἱτπικὰ δὲ πράγματα ; ἢ αὐλητὰς μεν οὐ νομίζει, 
᾽ Α Α ’ ᾽ “ Ἂν ᾽ ΡΥ ΕΑΙΣ 

αὐλητικὰ δὲ πράγματα; οὐκ ἐστιν, ὦ ἄριστε ἀνδρῶν 
ΕἸ Ἁ ΄ ἐν ΄ 

εἰ μὴ σὺ βούλει ἀποκρίνασθαι, ἐγὼ σοὶ λέγω καὶ τοῖς 

1. διαπειρωμέῳ] “Η6 ἰ5 
κ οὔθ, πο, ὈΥ ἔγδπηΐηρ ἃ 
τη 0Κ- 4616, 15. ὑὐγίπρ (45. ΠΘ 
ΒΕΥ5. ἴο Ὠϊτη5611) ἩΒΘΊΠΘΥ ν01}} 
Βοογαίοβ, ἄο. οε Πᾶν Πϑύθ 
Οπ6 ῬΑν οἰ ρα] οἴδαβο (ὥσπερ 
--- ξυντιθ.)} τ] Ὡποίμον (δια- 
πειρ.); ὃ8 ῬθρΡ. 555 6, τὸν ἀεὶ 
ὑπείκοντα ἐνιέντες ἀργύριον τιτρώ- 
σκοντες, Νοίϊοο, ἐπαῦ 1ἴὖ 15. ὥσ- 
περ αἴνιγμα, “ἃ τηοοκ- 416, 
056 ΜΆΘΟΙ ΠΔΒ ΠῸ ΔΠΒΊΘΥ, 

2. ἐμοῦ χαριεντιζ.] ΤῊΘ 86 
οὔ {Π6 σϑηϊνο, αὔθ νου θΒ οὗ 
Κπουίηρ, βθοίηρ, δα βῃουίηρ, 
ΒΘΘΙῚΒ 0 Ὀ6 ᾿ϊηϊοα ἴῃ Αἰ 
Οτθοκ ἴο ἃ ποὰῃ Ἰοϊποᾶ ἢ ἃ 
Ῥαγεϊοῖρ]θ. Αὔον νου ὴβ οὔ τηθη- 

ἐϊοηίηρ, Ὁ 15. ποῦ 80 Πἰπητἐθά. 
Ὀῖρ. 26. Οὐ Τοθθοῖς οα ΒΌΡΗ. 
ΑἹ. 136. 

15. ἄλλα καὶ ἄλλα] ΞἸτΠ]ν 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ 816--- ΕἸ γα, 2728, 
ἄλλην καὶ ἄλλην ἀποβλέποντες, 
Ῥμαᾶν. 225 ἃ, ὡς οἷός τε ὦν, ταὐ- 
τὰ ἑτέρως τε καὶ ἑτέρως λέγων, 
ἀμφοτέρως εἰπεῖν ἄριστα, 271τ ἃ, 
ἔστιν οὖν εἴδη τόσα καὶ τόσα, καὶ 
τοῖα καὶ τοῖα, ΤιΘρο, 721 Ὁ, χρή- 
μασι μὲν τόσοις καὶ τόσοις, τῇ 
καὶ τῇ δὲ ἀτιμίᾳ, ῬΆΪ]60. 24 ἃ, 
τὸ εἰς αὖθίς τε καὶ αὖθις. 

16. θορυβείτω] ΜοΙΟΙ͂Υ ὉῪ 
τ Κἰηρ’ ᾿γγοΙθναηῦ ΤΟΤΔΔΥκΒ. ἰη- 
βίραά οἵ δηβυγουΐηρ' ;----Ὀγανν]}- 
ἴηρ,, ἃΒ. 78 ΠΡ Βαν, 



Ἧς. ἈΠΟΛΟΓΊΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥ͂Σ. ΤΙ 
. ἄλλοις τουτοισί. ἀλλὰ τὸ ἐπὶ τούτῳ γε ἀπόκριναι" 
ὁ ἔσθ᾽ ὅστις δαιμόνια μὲν νομίζει πράγματ᾽ εἶναι, δαί- 

μονας δὲ οὐ νομίζει; Οὐκ ἔστιν. Ὥς ὥὦνησας, ὅτι 
᾿μόγις ἀπεκρίνω ὑπὸ τουτωνὶ ἀναγκαζόμενος. οὐκοῦν 
δαιμόνια μὲν φής με καὶ νομίζειν καὶ διδάσκειν, εἴτ᾽ 5 

᾿ οὖν καινὰ εἴτε παλαιά" ἀλλ᾽ οὖν δαιμόνιά γε νομίζω 
᾿ κατὰ τὸν σὸν λόγον, καὶ ταῦτα καὶ διωμόσω ἐν τῇ 
᾿ς ἀντιγραφῇ. εἰ δὲ δαιμόνια νομίζω, καὶ δαίμονας δή- 

 ὑποὺ πολλὴ ἀνάγκη νομίζειν μέ ἐστιν οὐχ οὕτως 
᾿ ἔχει; ἔχει δή" τίθημι γάρ σε ὁμολογοῦντα, ἐπειδὴ το 

ἃ οὐκ ἀποκρίνει. τοὺς δὲ δαίμονας οὐχὶ ἤτοι θεούς γε 
᾿ ἡγούμεθα ἢ θεῶν παῖδας : φὴς ἢ οὔ; Πάνυ γε. 
᾿ς Οὐκοῦν εἴπερ δαίμονας ἡγοῦμαι, ὡς σὺ φῇς, εἰ μὲν 

᾿ς θεοί τινές εἰσιν οἱ δαίμονες, τοῦτ᾽ ἂν εἴη ὃ ἐγώ φημί 
Εις » ἡ ν , . ᾽ ε ΄  ὕσε αἰνίττεσθαι καὶ χαριεντίζεσθαι, θεοὺς οὐχ ἡγού- 15 

ο΄ μενον φάναι ἐμὲ θεοὺς αὖ ἡγεῖσθαι πάλιν, ἐπειδήπερ 
᾿ς γε δαίμονας ἡγοῦμαι εἰ δ᾽ αὖ οἱ δαίμονες θεῶν παῖδές 

ο΄ εἰσι νόθοι τινὲς ἢ ἐκ νυμφῶν ἢ ἔκ τινων ἄλλων, ὧν 

᾿ δὴ καὶ λέγονται, τίς ἂν ἀνθρώπων θεῶν μὲν παῖδας 
ε ΄ Ἁ Ν ’ ε ’ Ν ΓΝ 4 Ε ᾿ς ἡγοῖτο εἶναι, θεοὺς δὲ μή ; ὁμοίως γὰρ ἂν ἄτοπον εἴη, :ο 

ΕΡ Τ] εν “ ι “ ΜΓ Ὁ ἃ, . Κ᾿ αὶ ὥσπερ ἂν εἴ τις ἵππων μὲν παῖδας ἡγοῖτο ἢ καὶ ὄνων 

6. δαιμόνιά γε] Το τρλκθ 
ο΄ ἔδια γϑαβοῃΐηρ βουπα, δαιμόνια 

Βοῖθ ἃῃαὰ δαιμόνια πράγματα 
δου οὐρθέ ἰο τηθᾶπ. {6 
ΒΔ; Ὑγμ ον ἴξ τηυβὲ 6 δὸ- 
Κπονϊοάσοα ἔμον ἀο πού. [Ιὸὶ 
τηῦσδὲ ὕῸ οὈβοσνεᾶ, ΠΟΎΥΘΥΟΥ, 
ἔπαε ἔμθ οὐἱρσίπαὶ ρϑυυθυβίοι 
αν νὴ Μοϊοξαβ, υγοβ6 ομᾶσρο 
οἵ δαιμόνια καινὰ νγὰβ ὈαΒοά 5ίτη- 
Ὑ οἡ ϑοογαίδβθ᾽ τὸ δαιμόνιον. 
ΟὟ ὈΓῪ {{||8 Ξοογαΐοβ τηθδηΐ 

ἃ αἰνίηο ἀρόπου, Ὀὰς Μοϊοΐαβ 
Ἵ Βεὰ ντοβίθα ἰξ ἰπίο {Ππ6 5θῆβ6 

οἵ ἃ αἀἰνίπο Βοΐηρ. ὅ'ο ἐμιαξ ἤθτὸ 

ἐπθ ϑαυϊνοοδίίοη οἵ Μοϊοξιβ ἴβ 
ΒΙΠΡΙΥ τϑέαγηθα ἀροὴ Ὠϊτηβο] ἢ, 
Οὐπίγαβί, Ὑμοσο ϑοογαΐθβ ἰδ 
ΒΡ Κίησ Ὁποοηίγουθυβίδν οὗ 
Β15 τηοῃϊζον, ἐμ ἀἰβεϊποῖγ δὰ- 
Ἰεσεῖνα! θεῖόν τι καὶ δαιμόνιον 31 
6. ὅδὅεθ. Αρρομᾶϊχ Α, οπ τὸ 
δαιμόνιον. 

8. ἀντιγραφῇ) Ὑπὸ ἔγκλημα 
ἰβ 80 αἰ ]ϑὰ, δβ 1 ᾿ὰ5 Ὀθθη αἷ- 
Το οαἰ]οὰ ἀντωμοσία. 60 
19 Ὁ ποίο. 

18. ἔκ τινων ἄλλων ὧν] Τμδξ 

15, ἐξ ἄλλων ὧν τινων. 



53 “ " Τιήτὰ ρα τ ΧΥ]. ᾿Αλλὰ γάρ, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ὡς μὲν 
οὔ ϑίθμοο; "ἃ Ἀν “ τον , ΄ ᾽ “ 
--σωθ. ἐγὼ οὐκ ἀδικῷ κατὰ τὴν Μελήτου γραφήν, οὐ πολλῆς 
οδέϊοι οὗ “.4 » " δὰ. κ9 « ν Χ ἘΤΕΟΙ το Ἶ 
ἐδ ρυβεῖ μοὶ δοκεῖ εἶναι ἀπολογίας, ἀλλ᾽ ἱκανὰ καὶ ταῦτα᾽ ὃ 
ἴπ  Βῖο ἢ ᾿ ἈΠ ᾧ ὡ: --ἰὰ "» “ ΄, 4 Φ 
μὲβ Ηἴὸ βαεὰ δὲ καὶ ἐν τοῖς ἐμπροσθεν ἐλεγον, ὅτι πολλῇ μοι ἀπέ- 
Ῥθθπ ἱ 
υἱκν αν χθεια γέγονε καὶ πρὸς πολλούς, εὖ ἴστε ὅτι ἀληθές 
οὗ ἃ ΤηΟΤᾺ] ᾽ ᾿ “ςν}ν» δοων. ἃ δ »7 « ἔ 
τοίοτιμοι, τβέστι. καὶ τοῦτ᾽ ἔστιν ὃ ἐμὲ αἱρήσει, ἐάνπερ αἱρῇ, οὐ 

» - “ ’ 

ἐ μαφαελς Μέλητος οὐδὲ ἤΑνυτος, ἀλλ᾽ ἡ τῶν πολλῶν διαβολή 

προ οο. τε καὶ φθόνος. ἃ δὴ πολλοὺς καὶ ἄλλους καὶ ἀγα- 
» ς ᾿ Ἁ 

ΜΟΥ ἄοο Θὺς ἄνδρας ἥρηκεν, οἶμαι δὲ καὶ αἱρήσειν οὐδὲν δὲ 
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» ἃς τῳ ταν 53 ; 

[τοὺς ἡμιόνους], ἵππους δὲ καὶ ὄνους μὴ ἡγοῖτο εἶναι. Ῥ. 27 
’ Ἁ “ ᾽ 

ἀλλ᾽, ὦ Μέλητε, οὐκ ἔστιν ὕπως σὺ ταῦτα οὐχὶ 
» ’ὔ ε “ ᾿ ’, Ἁ ᾿ ’ 

ἀποπειρώμενος ἡμῶν ἐγράψω [τὴν γραφὴν ταύ- 
Ἃ ᾿᾽ “ σ » “ » Ν ᾽ λ θὲ » δί ὰ 

την ] ἢ ἀπορῶν ὅ τι ἐγκαλοῖς ἐμοὶ ἀληθες ἀδίκημα 
ἈΝ ΄σ 

εὅπως δὲ σύ τινα πείθοις ἂν καὶ σμικρὸν νοῦν 
ἔχοντα ἀνθρώπων, ὡς οὐ τοῦ αὐτοῦ ἐστὶ κὶ 

δαιμόνια καὶ θεῖα ἡγεῖσθαι, καὶ αὖ τοῦ αὐτοῦ μήτε. 

δαίμονας μήτε θεοὺς μήτε ἥρωας, οὐδεμία μηχανή Ρ. ᾿ 

ἐστιν. 

Ἀ " » » Ἀ “- 5 ». 4 ἀξ 5 
δεινὸν μὴ ἐν ἐμοὶ στῇ. ἴσως δ᾽ ἂν οὖν εἴποι τις 

6. πείθοις ἂν ὡς οὐ] ΤῊ οὐ 
8 ποῦ 5ΒΙῊΡΙΥ Ῥ]θοπαβέϊο, ἃ5. ἴῃ 
Π6 οα86 οὗ ὕνγο ποραΐνγϑ ἴῃ 
6 βαθ οἴδιβο, θαΐ 1 15 'στα- 
ἔομα]. Τὸ ἰβ ἃ οοπίαβοα δηίὶ- 
οἱραξίοῃ οἵ ἔπ οοτηΐηρ' ποραίῖνο 
οὐδεμία. Ὄϊρ,. 264. 

18, οὐδὲν----στῇ] “ΤῊ τὰ]θ 
ἷβ ἴῃ ΠῸ αἀδηρο οἵὗἨ Ὀγθακίηρ 
ἄονγῃ ἰπ ΤΥ οὔδο.΄ ΤῊΪΒ δ6 
οἵ οὐδὲν δεινὸν 15 ἸαΪοΤηΔέΪο : 
οἵ. ΘοΥρ. 520 ἅ, οὐδὲν δεινὸν 
αὐτῷ μὴ ἀδικηθῇ, “γΘ πορᾶ ποὺ 
ἈΡΡΥΘΗΘΠΑ [ῸΡ Ὠΐτη ΔΩΥ ἰπατνΥ, 
Ῥηρᾶο 84 ", οὐδὲν δεινὸν μὴ 
φοβηθῇ, “ΜΘ πορᾶ ποῖ δρρτο- 
Βοηαᾶ {πα ὑπ βοὰ] ν1}} Πανο 
ἴο ἔθαν. Τῆι “δρρυθιθηβίομ᾿ 8 

ΒΙΡΡοΒβϑά ἕο αἴἴδοῦ ἐπ βρθδκου Ε 
δηα ΠῚΒ ΠΘΑΓΌΥΒ, ἃ5. ἰπηέογοϑιρα 
ἴῃ Π6 ΘΟΠΟΙΠΡΌΠΟΥ ὉΠΑ͂ΟΥ 415- 
ΟΌΒΒΙΟη. 80. ἤφῦθ ϑοογαίθββ 15 
Βροακίηρ Βα] Ἰγομολγ, ἰὰ- 
ἐϑυθβέϊηρ ὨΙΠΒ6 11, 85. 1 Ὑ6ΓΘ, 
ἴον ἐπθ τα]θ, αραϊηδῦ ὨΪΤΗΒ6Ϊ ἢ, 
στῇ 15. αἶδβο ἰαἸοτ οΆ ΠῪ πβοᾶ, 
Ὧ5. ἃ ΘαδΒὶ- ΤῊ ΡΟ ΒΟΠΔΙ : τ ἐμαὶ 
ἷβ, ἃ σᾶστιθ ποιπηϊηδεϊνο, ΡΝ 
Κ0Π6 ὁοῦσθθ οὗ δυθηΐβ, 5 ὑπ- 
ἀονβίοοά, ὅθ Ὅ]ϊσ. 97; ΠΟΙ 
ὉΙΠΟΠρ' ΟὗΠΘ. ῬΔΓΆ11615 15 σἴνθῃ 
Αν. ἘΠῚ, ΝΟ ΥἹ. ὃς 9, ἐν 
σεται γὰρ κἀκεῖ. στῇ 15 ᾿ΙΓΟΥΙῪ 
“ΘΟΙῊ6 ἴο ἃ βέδηᾷ- 81}. 5.411, 
15. ὙΤΌΏΡ' ΠΘΙῸ, 
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εἶτ᾽ οὐκ αἰσχύνει, ὦ Σώκρατες, τοιοῦτον ἐπιτήδευμα 

ἐπιτηδεύσας, ἐξ οὗ κινδυνεύεις νυνὶ ἀποθανεῖν, ἐγὼ 
δὲ τούτῳ ἂν δίκαιον λόγον ἀντείποιμι, ὅτι οὐ καλῶς 
λέγεις, ὦ ἄ » εἰ οἴει δεῖν κίνδυνον ὑπολογίζεσθαι 

τοῦ ζῆν ἢ τεθνάναι ἄνδρα ὅτου τι καὶ σμικρὸν ὄφελός 5 
ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκεῖνο μόνον σκοπεῖν, ὅταν πράττῃ, 

᾿ς πότερον δίκαια ἢ ἄδικα πράττει, καὶ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ 
δ τῳ Α ὃ- ἐπ ὠὰ - δ 5 9 ἔργα ἢ κακοῦ. φαῦλοι γὰρ ἂν τῷ γε σῷ λόγῳ εἶεν 
ΕΞ “- « ᾿ - ᾽ ΄ ΄ “ ᾿ τῶν ἡμιθέων ὅσοι ἐν Τροίᾳ τετελευτήκασιν οἵ τε 

᾿ς ἄλλοι καὶ ὁ τῆς Θέτιδος υἱός, ὃς τοσοῦτον τοῦ κιν- το 
ἘΠ ’ ’ Ἁ ἈΝ ᾽ , « - 

δύνου κατεφρόνησε παρὰ τὸ αἰσχρόν τι ὑπομεῖναι, 
“ » κ . ε ’ » “5 ’ 

᾿ ὥστε ἐπειδὴ εἶπεν ἡ μήτηρ αὐτῷ προθυμουμένῳ 
ἜΣ ᾿ “- ο ε ᾿ ε 9. 9 
᾿ Ἕκτορα ἀποκτεῖναι, θεὸς οὖσα, οὑτωσί πως, ὡς ἐγῴ- 

ο΄ μαι" ὦ παῖ, εἰ τιμωρήσεις Πατρόκλῳ τῷ ἑταίρῳ τὸν 
δ ’ ΄“- ΄- ᾿ς φόνον καὶ Ἕκτορα ἀποκτενεῖς, αὐτὸς ἀποθανεῖ. αὐ- τ5 

᾿ Ττίκα γάρ τοι, φησί, μεθ᾽ Ἕκτορα πότμος ἑτοῖμος" ὁ 
Ἁ ΄“ ΄ ΄ ΄- 

δὲ ταῦτ᾽ ἀκούσας τοῦ μὲν θανάτου καὶ τοῦ κινδύνου 

᾿ ὠλιγώρησε, πολὺ δὲ μᾶλλον δείσας τὸ ζῆν κακὸς ὧν 

ἃ καὶ τοῖς φίλοις μὴ τιμωρεῖν, αὐτίκα, φησί, τεθναίην 

δίκην ἐπιθεὶς τῷ ἀδικοῦντι, ἵνα μὴ ἐνθάδε μένω κατα- :ο 
’ 

γέλαστος παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν ἄχθος ἀρούρης. μὴ 
Ἂ ’, 

αὐτὸν οἴει φροντίσαι θανάτου καὶ κινδύνου ; οὕτω 
. » 3 “ δα, Πἱ 

γὰρ ἔχει, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τῇ ἀληθείᾳ" οὗ ἄν τις 
Ἁ ’ ΕΝ 

ἑαυτὸν τάξῃ ἢ ἡγησάμενος βέλτιστον εἶναι ἢ ὑπ᾽ ἄρ- 

χοντὸς ταχθῇ, ἐνταῦθα δεῖ, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, μένοντα :: 

ὌΝ 

4. ὑπολογίζεσθαι] 8ὅ:..6 θ6- ἱ{Π]πδέταξίοι ἰβ πβοᾶ ϑγτηρ. 179 
Ἰονν, ἃ ποῖο. 6. ΤῊΘ τοΐθγοπορ ἴῃ τυ μδὲ [0]- 

5. ὅτου τι καὶ σμικρὸν») “Α Ιονβ ἰβ ἐο οπι. Π. χυῖϊ. 90. 
τηδη οὗ δὴν νγουίῃ αὖ 411, ΤῊ Ϊ5 23. οὗ ἄν τις κιτιλ.] Τῆο ἴον- 
Ἰαϊοπιδέϊς οοποῦστθποθ οἵ καὶ 
ὙΠ σμικρόν τι ἴβ ἔγοαυθσηΐ: 
Ὄῖρ. 132. 

1ο. ὁτῆς Θέτιδος] ΤῊ βδτηθ 

ΤΟΣ ἢ ἱπ {εἶθ βοπίθμοθ ἰ8 ἢγ- 
Ρουθ ΠΥ Ῥοβίρομπρα ἕο ἑαυ- 
τὸν τάξῃ, ΜἘΪΟΝ ἴῃ ΒΘΏΒ6 ἰβ ἰη- 
οἴπἀοά ἀπάον ᾿ξ. Ὀὶρ. Ζοοῦ. 

σοΏβ6- 
ααθηοθθ 
ΟΥ οουῃξεῦ- 

ἱπάποο- 
ϑηΐβ. 
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κινδυνεύειν, μηδὲν ὑπολογιζύμενον μήτε θάνατον μήτε ν. οἱ 

ἄλλο μηδὲν πρὸ τοῦ αἰσχροῦ. 
5 ’ 

ΧΥΊΙ. ᾿Εγὼ οὖν δεινὰ ἂν εἴην ἀργρμέος ὦ 
ΕἾ » “ ΠΝ ὦ ’ 5 ᾺΡῬΨἤ Ε 

ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, εἰ, ὅτε μέν με οἱ ἄρχοντες ἔταττον, 
ἀν χττὺςἢ “ ΕΣ πἋν 7ὔ ἃ τ Ν 

Ξοὖς ὑμεῖς εἵλεσθε ἄρχειν μου, καὶ ἐν Ποτιδαίᾳ καὶ ἐν 
Ἁ “΄“ Ε2 

᾿Αμφιπόλει καὶ ἐπὶ Δηλίῳ, τότε μὲν οὗ ἐκεῖνοι ἔτατ- 
Ε “ ᾿ 3, - Ἀ 3 ’ 

τον ἔμενον ὥσπερ καὶ ἄλλος τις καὶ ἐκινδύνευον 
ΕἸ - - Ν ΄“ ’΄ ε 2: 4, ιν 

ἀποθανεῖν, τοῦ δὲ θεοῦ τάττοντος, ὡς ἐγὼ φήθην τε 
“ ’ “ ζω 

καὶ ὑπέλαβον, φιλοσοφοῦντά με δεῖν ζῇν καὶ ἐξετά- 
“ Ν 

τοζοντα ἐμαυτὸν καὶ τοὺς ἄλλους, ἐνταῦθα δὲ φοβηθεὶς 
- - Ἁ 

ἢ θάνατον ἢ ἄλλο ὁτιοῦν πρᾶγμα λίποιμι τὴν τάξιν. 
“ , 

δεινὸν μέντ᾽ ἂν εἴη, καὶ ὡς ἀληθῶς τότ᾽ ἂν με δικαίως 
᾽ ’ ᾽ ’ σ ΕΣ ’ὔ ΝῚ 5 

εἰσάγοι τις εἰς δικαστήριον, ὅτι οὐ νομίζω θεοὺς εἶναι 
᾿ “ “-“ Ἁ ϑ' 

ἀπειθῶν τῇ μαντείᾳ καὶ δεδιὼς θάνατον καὶ οἰόμενος 
Ν 4᾿ ᾽ 3 

τς σοφὸς εἶναι οὐκ ὧν. τὸ γάρ τοι θάνατον δεδιέναι, ὦ 
Ἃ “ Φ ᾿ 

ἄνδρες, οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ δοκεῖν σοφὸν εἶναι μὴ 
"» ΄“ Ἁ 3 ’ ᾽ Ν ὃ ᾽ὕ 3 

ὄντα δοκεῖν γὰρ εἰδέναι ἐστὶν ἃ οὐκ οἶδεν. οἶδε 
Ἁ Ν ᾽ Ν Ἀ ’ δ᾽ " ΄- 

μὲν γὰρ οὐδεὶς τὸν θάνατον οὐδ᾽ εἰ τυγχάνει τῷ 
᾽ ’ ’ ’ Ἃ “ 3 "- ,ὔ 

ἀνθρώπῳ πάντων μέγιστον ὃν τῶν ἀγαθῶν, δεδίασι 
» ε 3 "Ὁ." “ ’ὔ “ “-“ » ’, 

,οδ᾽ ὡς εὖ εἰδότες ὅτι μέγιστον τῶν κακῶν ἐστί. 
. 

και 

΄-“ -“ » » “ ᾽ Ν Ψ « » “ « 

τοῦτο πῶς οὐκ ἀμαθία ἐστὶν αὕτη ἡ ἐπονείδιστος, ἡ 

τ. ὑπολογιζόμενονἼ] “ ΟἸνίηρ 
ΔΗΥ͂ Θοαἰουυ δι] ηρ νγοῖρ ῦ ἴο ;᾿ 
1τέθυ!]γ, “Ὑθοκοπῖηρ ΡΘΥ 60ῃ- 
τα. πὸ ὑπὸ ΘΟΠΥΘΥΒ ΠῸ 
ἱπηᾶρο οἵ Βα θ γδοίίομ, δοοουἸηρ 
ἴο οὐχ ποίϊοῃ οἵ {Π6 Ορϑγαίοῃ, 
Ραξ ἐπ βἰσηϊβοαίίου οὗ τηθού- 
ἴπρ' ἔγοπι 8 ορροβὶίθ αἰγθούϊοῃ : 
566 Ὀῖρ,. 131. 

5. Ποτιδαίᾳ----Δηλίῳ] Αὐ Ῥούϊ- 
ἄτα (5606 ΟἼάστη, ἰπὶξ., Ξϑγταρ. 
210, 220) θαύνγθθη 432 ἀπὰ 429 
Β.6, 
αἄοα ναξ γοβισηθα 1ῃ ὮΪΒ ἔΆΟΌΣ 
μἷβ οἰαῖτη ἰοὸ ὅπ γονασὰ οὗ 

Βοογαίοβ στοβουθά ΑἸοῖθ]-. 

Ὀγανου. ἢ ϊαπι, 424 8.6., 
νυ ἱὐμοββοα ἷβ ἕατηουιβ τοίγοδί, 
(ϑγιηρ. 221 ἃ, Ὁ, 1δοῖι. σϑὲ "). 
ΟΥὁ μιῖβ. οαιηραῖσε Ὀοίοσ Ατὰ- 
ΡΒΙΡΟΙ 5, 422 8. 6., 8 ΚΗΟΥ 
1688. 

1ο. ἐνταῦθα δὲ] ἐνταῦθα γορθαΐβ 
τοῦ θεοῦ τάττοντος κ.,τ.λ. ---- δὲ 
τ Δ ἶτ5 ὑπ ΔΡοάΟοΒΙβ. 

20. καὶ τοῦτο... αὕτη] Νοὺ 
ΡΙθομπδβέϊο ; Ῥαῦ “ψβδῦ 18. {8185 
Ὀὰῦ {μαῦ γΘΥῪ βδπιθ. ΣΘΡρυ ΘΠ θῃ- 
Β10]60 Ἰσπογῶῃορ 1 τοῦ οἴεσθαι 
ΒΟ [Ὸ]]Ον 85. ἰβ ἃ ροηϊδῖνθ 
δροχοσθέϊο οἵ ἀμαθία, Ὀῖρ΄. 24. 

Ἂς 
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. 40. τοῦ οἴεσθαι εἰδέναι ἃ οὐκ οἶδεν; ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες, 
τούτῳ καὶ ἐνταῦθα ἴσως διαφέρω τῶν πολλῶν ἀνθρώ- 
πων, καὶ εἰ δή τῳ σοφώτερός του φαίην εἶναι, τούτῳ 
ἄν, ὅτι οὐκ εἰδὼς ἱκανῶς περὶ τῶν ἐν ἽΑἰδου οὕτω 

καὶ οἴομαι οὐκ εἰδέναι. τὸ δὲ ἀδικεῖν καὶ ἀπειθεῖν 5 
΄“ ’ ᾿ ΄- Ν 3, ’ σ Ἁ Ν 

τῷ βελτίονι, καὶ θεῷ καὶ ἀνθρώπῳ, ὅτι κακὸν καὶ 

αἰσχρόν ἐστιν οἶδα. Ἀ ᾿ρφψ ὰ πρὸ οὖν τῶν κακῶν, ὧν οἶδα 
ἃ ᾿ , 

ὅτι κακά ἐστιν, ἃ μὴ οἶδα εἰ ἀγαθὰ ὄντα τυγχάνει 

οὐδέποτε φοβήσομαι οὐδὲ φεύξομαι: ὥστε οὐδ᾽ εἴ με 
νῦν ὑμεῖς ἀφίετε ᾿Ανύτῳ ἀπιστήσαντες, ὃς ἔφη ἢ τὴν το οἵ παπιδη 

ἀρχὴν οὐ δεῖν ἐμὲ δεῦρο εἰσελθεῖν ἤ, ἐπειδὴ εἰσῆλ- οι; -- 

θοὸν, οὐχ οἷόν τε εἶναι τὸ μὴ ἀποκτεῖναί με, λέγων 

πρὸς ὑμᾶς ὡς, εἰ διαφευξοίμην, ἤδη ἂν ὑμῶν οἱ υἱεῖς 

2. τούτῳ καὶ κιτ.λ.}] “Τη {815 
Ῥτονίποθ αἷἰδο [οἵ ἐδ ππῆβθθῃ 
ον οὐσπο κημδς ἰβέϊη στ μὲ 
ἥγοιη ἔπ τὴδϑε οἵ τηδηκὶηᾶ 
Βογοῖη, δυᾶ ἢ 1 ὑγοτο ἴο βΒ8 
Τ ννγὰβ νγῖβου ἴῃ ΔῺΥ ροϊηξ ἐμπδὴ 
ΔΗΥ͂ ΟἴΠοΥ Ῥούβοη, 1 βῃου]α βὰν 

Βογοῖπ, ἐμαί ἄς. Τῇ 
ΤΌΥΤΩΘΥ 885. Ὑ76}} δ8 ἔπ Ἰαΐίοσ 
τούτῳ Ὀοΐ τοϊαέθ ἕο {6 ξᾶτηθ 
ἕδοῖ, ἴο ἔπ6 βᾶπιθ ὅτι,---- ΡΟ. 
ὙΒΙΟΝ ἃ βέγοηρ ΟΡ 818. 18 
ἔπι τηδάθ ἐο οοηγοῦρο. ΟἿἹ 
ΟὐοΥρ. 484 6, λαμπρός τ᾽ ἐστὶν 

᾿ ἕκαστος ἐν τούτῳ, κἀπὶ τυῦτ᾽ ἐπεί- 
γεται, Νέμων τὸ πλεῖστον ἡμέρας 
τούτῳ μέρος, Ἵν᾽ αὐτὸς αὑτοῦ τυγ- 
χάνει βέλτιστος ὦν. ΤΠ6 βὺρ- 
Ῥγεββίοπ αἴξοι τούτῳ ἂν 8. ἃ 

ουδείοη οὗ 586}-δββοῦ- 
(ἴοη. ὅ'οο Ὀΐρ. 255. 

1ο. ἀπιστήσαντες  “ ΤΙ ΒΡΟΙον- 
ἱησ᾽ ἐδ γοργοβοηξαξίου ὑσροᾶ 
ὈΥ Αηγέι8 ἃ8 {86 σϑᾶβοῃ ὙΕΥ͂ 
οογαΐοβ Βῃουὰ ἀΐθ, ποὲ “γό- 
Γαβίηρ ἕο ἴθ] ]ονν Αηγίαθ᾽ οοίιη- 
561 ἐο ρυΐ ϑοογαΐοβ ἕο ἄθδ, 

( 

ἐτ-ὰ 

Τὸ 15 ἐμβουθέοσο ἔο θ6 οοηποϑοίρα, 
ποὺ ψῖβ ἐπθ τπογᾶβ ἰτηπιθ- 
αἰαύεϊν [ΟΠ ον ῖπρ (ὃς ἔφη --- ἀποκ- 
τεῖναί με), θὰ τὴ (οβο ποχὲ 
ἴο ἔδθηι (λέγων---διαφθαρήσον- 
ται). ὅϑϑί4 10. ἀἰβδυβ. 

13. ἤδη ἂν] 'ΤῊΘ οοπβέχτιοξϊοπ 
οὗ (6 ἔπ. ᾿ἱπάϊο. ἢ ἂν ἱβ 
ΔΡΌ ΠΑ ΠΟΥ οβέδὈ 5η6α, ἂν ΠΟΘ 
Ῥοϊοηρβ ἴο διαφθαρήσονται, ἀπὰ 
ἴο τοίου 16 ἰο ἔϊιθ ραγὲ. ἐπιτη- 
δεύοντες 8 ἃ 58: ἘΠ ϊο ἢ ψ1}} 
ποῦ ΔΡΡΙῪ ἕο οἶμον 
(Ὀιρ. 58), ἀπᾶ ἀϊβιοοαΐθβ {Π18. 
ΟΡβοῦνθ, δ ἴο διαφθαρήσονται 
156}, ἐμιαὺ 1.5. ποῦ Ῥοΐηρ αϑϑοῖ- 
οα Ὀγ πο Οταξϊο ΟΡ] ᾳαδ 15 ἴο 
6 δοοουπίρα ἔῸΓ τορι εν ; ἴὲ 
18. θροδαβθ ἐπ ουθπέ Ὁ ἀθποΐθβ 
β 581} ἴῃ ἐπ ἔπΐιγθ δὲ ἐπ 
τπηομηθηΐ οὗ 18 Ῥεΐηρ αἰϊαδοὰ 
ἴο ὈΥ ϑοογαίθβ. Ῥ]αΐο 18 πον ὺ 
ἈΓΟΙΓΑΥΥ ἰὐγθσυϊαῦ ἴθ {Π18 
οἶδβ5 οὔ οοηδέγιοξίοηβ : Ὀῖρ, 90. 
1ε τσ ῬῸ βαϊὰ πόσο, ὑπαὶ 
διαφευξοίμην ἀθηοίοθ δῷ ονθηΐ 
ΘαΌΔΙν ἴῃ {πὸ διΐατο. Βαΐ 
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ἐπιτηδεύοντες ἃ Σωκράτης διδάσκει πάντες παντά- Ρ. 39 

πασι διαφθαρήσονται;---εἴ μοὶ πρὸς ταῦτα εἴποιτε" ὦ 

Σώκρατες, νῦν μὲν ᾿Ανύτῳ οὐ πεισόμεθα, ἀλλ᾽ ἀφί- 
’ ϑιον Φ ’ 5 ἤ 

ἐμέν σε, ἐπὶ τούτῳ μέντοι, ἐφ᾽ ᾧτε μηκέτι ἐν ταὐτῃ 
“- Ἀ ὅν" ΗΝ, Ἧ ἂν 

5τῇ ζγτήσει διατρίβειν μηδὲ φιλοσοφεῖν" ἐὰν δὲ ἁλῷς 
“- -“ Φ σ 5 

ἔτι τοῦτο πράττων, ἀποθανεῖ" εἰ οὖν με, ὅπερ εἶπον, 
». κ᾿ ’ Βενον " »οὉ» ΜΆΘΕ». ἘΙΕΝ, κα 8Ν φ' ὧν 53 

ἐπὶ τούτοις ἀφίοιτε, εἴποιμ᾽ ἂν ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ὑμᾶς, ὦ 
“ ’ Ἀ Ν ΄- “ 

ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ἀσπάζομαι μὲν καὶ φιλῶ, πείσομαι 
Ἀ ΄ ΄- "“ὰὶὰ « ΄-“ ᾿ς, ἽΝ. κα Ἄ 3 ’ὔ Ἂς 

ὅο ρίαπ δὲ μᾶλλον τῷ θεῷ ἢ ὑμῖν, καὶ ἕωσπερ ἂν ἐμπνέω καὶ 
Ῥοΐηρ, ἴο ς-»;ὔ 53 Ε] Ἀ ’ -“ ΕῪ Φι δ 

ἰοροῖ ἐθο τοοΐος τε ὦ, οὐ μὴ παύσωμαι φιλοσοφῶν καὶ ὑμῖν 
Ῥϑγασηουπῦ ͵ ΄ ἃ εὐ αν , “ ΕΝ »κ 
ναϊυοο παρακελευόμενος τε καὶ ἐνδεικνύμενος ὅτῳ ἂν ἀεὶ 
186 βου], ἢ , ας ΄, - 7 5» “ Φ' ἂν 
δὰ ἐδ ἐντυγχάνω ὑμῶν, λέγων οἷάπερ εἴωθα, ὅτε ὦ ἄριστε 
ἀυὲν οἵ ᾽ ΄“ ᾽ “- ΕἾ ’ - ᾽ὔ ἵν 

οαίηρ Σ; ἀνδρῶν, ᾿Αθηναῖος ὧν, πόλεως τῆς μεγίστης καὶ 
ἱξ, δηὰ {9 ᾿ ΄ ᾽ , δν ὁ , ΄, ᾿" 
τοῖς το εὐδοκιμωτάτης εἰς σοφίαν καὶ ἰσχύν, χρημάτων μὲν 
οομϑοῖ- σ ΝΜ ΄" 
ουείγιροο. 156 οὐκ αἰσχύνει ἐπιμελούμενος, ὅπως σοι ἔσται ὡς πλεῖ- 
βεβδβρᾶ 
Ῥυϊποῖρ]οβ 

ἧ ΩΝ “ ,ὔ 3, ᾿ 

οἐβοδου,, θείας καὶ τῆς ψυχῆς, ὅπως ὡς βελτίστη ἔσται, οὐκ 
᾿ ΄-“ »ΩΧΝ ’ ᾿ « “ » ν 

ἐπιμελεῖ οὐδὲ φροντίζεις ; καὶ ἐάν τις ὑμῶν ἀμφισ- 
“ εν “ ΕῚ “ » 33 λ ΕἸ ’ φψισ 

βητῇ καὶ φῇ ἐπιμελεῖσθαι, οὐκ εὐθὺς ἀφήσω αὐτὸν 
᾽ 4 Ε] » ΦιΝ ΜΞ, ἢ, 3 ’ὕ Ἀ 

2ο οὐδ᾽ ἄπειμι, ἀλλ᾽ ἐρήσομαι αὐτὸν καὶ ἐξετάσω καὶ 
“ “ ’ὔ 

ἐλέγξω, καὶ ἐάν μοι μὴ δοκῇ κεκτῆσθαι ἀρετήν, φάναι 

στα, καὶ δόξης καὶ τιμῆς, φρονήσεως δὲ καὶ ἀλη- ὁ 

ἐπθη ἰὉ ἰβ ποῦ δὴ δυθῃὺ ψ πος 
ἷβ ἀβϑιιπηθα ἃ5 ἀροιύ ἴο ΠΆΡΡΘἢ 
αὖ 41]. 

4. ἐδ' ᾧτε. .ςς φιλοσοφεῖν" 
ΕῸΣ οοπβίσποίοηβ οἵ τοϊδεϊνθ 
ῬΓΟΠΟΤΏΒ ἃπᾶ Δανθυῦβ γἢ {86 
1ηΠηϊγ6, 566 Πρ. γ9. 

8, ἀπέρνοι καὶ φιλῶ] “᾿Ασπά- 
ζεσθαι οδὲ ΔΙ] ΘΙ Βα] αἴαγο ἰΐα, 
αὖ ΘΠ ΔΗ] θοίαυϊβ ; φιλεῖν 
ἰΐα, αὖ ΘΠ οβου]οτί8.".-- Β(Δ11}, 
Ἦρτο οἵ οοῦγβο θοΐ ὑγοσβ ἃτῸ 
υδοα, ὈΥ ἐγαηβίογθποθ, ἴοὸσ ἐπ 6 
[ϑ ] πρθ πο ἔποβο δούϊοηβ 
Ῥοίοκθῃη. Νοίο ἔοο, ἐμαξ ἐπ 

ἐγδηβίουοηοο αἴδοία οί : 1 15 
ποῦ ἐπαΐ φιλῶ ΔΙΤΟΔΥ ΘΧΡΥΘΕΒΘΒ 
ἃ ἴθοιησ, ἀπ {πὰ5 σῖνοβ {Π6 
ἔσγ ἴο ἀσπάζομαι {ποῖ ΘοοΥ- 
αἰπαίϊου ἴῃ {Π6 ῬΡὮγαΒ6 Γθα αἰΓῸ5 
ἐπαῦ {ΠΟΥ Βῃοιά οπΐον ἰηΐο ἰδ 
ΒΙΟΙΠΟΡΘΘΠΘΟΊΙΒΙΥ. 

πείσομαι----ὑμῖν͵] ΤῊΘ. ῬΑΓΆ]16] 
15. βέυικίηρ ἕο {δ ἀθοϊαγαύίοη 
οὗ {Π6 ΠΟΙ͂ Δροβέϊθβ, Αοΐβ ν. 29, 
πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀν- 
θρώποις. 

14. ἰσχύν] ΒΈΔΠΡ,, αἴτον ΕἾ5- 
ΟΠον, “ἀθ δηϊμν ταδρηϊαϊηθ 
οὐ [ογεἰεπάϊηο. ̓ 

ΡΟ ΡΥ ΥῊ  ΨΡΨ ΥΨ ΨΥ ΎΥΎ. ΡΥ 
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δέ, ὀνειδιῶ ὅτι τὰ πλείστου ἄξια περὶ ἐλαχίστου 
ποιεῖται, τὰ δὲ φαυλότερα περὶ πλείονος. ταῦτα καὶ 
νεωτέρῳ καὶ πρεσβυτέρῳ, ὅτῳ ἂν ἐντυγχάνω, ποιήσω, 
καὶ ξένῳ καὶ ἀστῷ, μᾶλλον δὲ τοῖς ἀστοῖς, ὅσῳ μου 

ἐγγυτέρω ἐστὲ γένει. ταῦτα γὰρ κελεύει ὁ θεός, εὖ 
ἴστε, καὶ ἐγὼ οἴομαι οὐδέν πω ὑμῖν μεῖζον ἀγαθὸν 

γενέσθαι ἐν τῇ πόλει ἢ τὴν ἐμὴν τῷ θεῷ ὑπηρεσίαν. 

οὐδὲν γὰρ ἄλλο πράττων ἐγὼ περιέρχομαι ἢ πείθων 

ὑμῶν καὶ νεωτέρους καὶ πρεσβυτέρους μήτε σωμάτων 

ἐπιμελεῖσθαι μήτε χρημάτων πρότερον μηδὲ οὕτω το 
σφόδρα ὡς τῆς ψυχῆς, ὅπως ὡς ἀρίστη ἔσται, λέγων 

᾿ς ὅτι οὐκ ἐκ χρημάτων ἀρετὴ γίγνεται, ἀλλ᾽ ἐξ ἀρετῆς 
᾿ς χρήματα καὶ τἄλλα ἀγαθὰ τοῖς ἀνθρώποις ἅπαντα 

᾿ καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. εἰ μὲν οὖν ταῦτα λέγων δια- 
φθείρω τοὺς νέους, ταῦτ᾽ ἂν εἴη βλαβερά: εἰ δέ τίς μέι: 
φησιν ἄλλα λέγειν ἢ ταῦτα, οὐδὲν λέγει. πρὸς ταῦτα, 

φαίην ἄν, ὦ ̓ Αθηναῖοι, ἢ πείθεσθε ᾿Ανύτῳ ἢ μή, καὶ 

ἢ ἀφίετε ἢ μὴ ἀφίετε, ὡς ἐμοῦ οὐκ ἂν ποιήσοντος 

ἄλλα, οὐδ᾽ εἰ μέλλω πολλάκις τεθνάναι. 

ΧΥΤΙΙ. Μὴ θορυβεῖτε, ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ἀλλ᾽ 20 Ὁ. Τμαὶ ἐε 
Ὑ εἰϑρόμ ννϑϑ οὔ νἱταὶ 

ἐμμείνατέ μοι οἷς ἐδεήθην ὑμῶν, μὴ θορυβεῖν ἐφ᾽ οἷς το οὐ μβ 
ΟΟΌΠΙΓΥ- 

ἂν λέγω, ἀλλ᾽ ἀκούειν" καὶ γάρ, ὡς ἐγὼ οἶμαι, ὀνή- τιουν,- ἃ 
ἄν πτοὺν ΄ . 23 ν"ν Φ' ὐποῖν ἃ, ὡς αἀϊνῖπο 

σεσθε ἀκούοντες. μέλλω γὰρ οὖν ἄττα ὑμῖν ἐρεῖν δεκείηρ 
ἴο ἐπϑιι, 

καὶ ἄλλα, ἐφ᾽ οἷς ἴσως βοήσεσθε: ἀλλὰ μηδαμῶς 

ποιεῖτε τοῦτο. εὖ γὰρ ἴστε, ἐὰν ἐμὲ ἀποκτείνητε τοι- 15 
οὗτον ὄντα, οἷον ἐγὼ λέγω, οὐκ ἐμὲ μείζω βλάψετε 

15. ταῦτ᾽ ἂν εἴη] “ΤΥ ργοδομίησ 
νἱγίαθ ἰβ ρμογυθγβίοη, ἔπθη ἰῃ- 
ἀοοὰ Τὸ δὶ ἃ τηϊβο ίθνοιβ ρΡοὺ- 
ΒΟΏ ; [Ὁ Τὸ ΠΟΥΟῚ γτοϑὲ ἔτῸΠὶ 
Ῥτεδοίηρ [ξ΄ ὙΠι6 ταῦτα '8 πού 
Ἰἀοπεῖοαὶ τυ τ ἐΠ6 ταῦτα οἵ {6 
Ἰΐπο Βοΐογο, Ὀὰΐ 18 πιογὸ οοτὰ- 

ῬγΘμοηδῖνο ; Ὁ βίδηβ ἴον {Π6 
ΠΟ] οἶδαβο γοΐοσσοαά ἴο ἴῃ ἐδι6 
Ῥδγαβο ταῦτα λέγων, δηὰ τηθ8 1:8 
“Ἐμἷβ ργασέϊοο οὔ τηΐηο. 

24. βοήσεσθε] Ἀ Βίτο Πρ. Υ ὁχ- 
Ργοβείου οὗ ἔθ ηρ ἐθαῃ θορυ- 
βεῖν. 
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- Α ν « Ἀ ΄ ὶ 
ἢ ὑμᾶς αὐτούς" ἐμὲ μὲν γὰρ οὐδὲν ἂν βλάψειεν Ρ' 8. 

" Ἂς. ΤΑ ΤῸ ἃ ΄ 5 
οὔτε Μέλητος οὔτε ΓΑνυτος" οὐδὲ γὰρ ἂν δύναιτο" ἃ 

» Ἀ Ε Ν 53 3 ’ ᾽ ὙΠ ἘΠ. ς ὔ 

οὐ γὰρ οἴομαι θεμιτὸν εἶναι ἀμείνονι ἀνδρὶ ὑπὸ χεί- 
’ ᾽ , ΘΕ νὰν » ᾺἋ » 

ρονος βλάπτεσθαι. ἀποκτείνειε μέντ᾽ ἂν ἴσως ἢ ἐξε-. 
’ὔ ἣν 8 ’, ᾽ Ἀ ΄- - ᾿ 5, 

5 λάσειεν ἢ ἀτιμάσειεν᾽ ἄλλα ταῦτα οὗτος ἴσως οἴεται 
΄ κ 4 πὐλὰ " 

καὶ ἄλλος τίς που μεγάλα κακά, ἐγὼ δ᾽ οὐκ οἴομαι, 
΄σ ΄- Ὰ φΦ ΄- δ΄ 

ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ποιεῖν ἃ οὗτος νυνὶ ποιεῖ, ἄνδρα 
“ ’ “ 3 Φν 

ἀδίκως ἐπιχειρεῖν ἀποκτιννύναι. νῦν οὖν, ὦ ἄνδρες 
σ “ ’, Ν ; ΤΡ “-“ » 

᾿Αθηναῖοι, πολλοῦ δέω ἐγὼ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ ἀπολο- 
“ μᾳ Ἀ "᾿ ) ψ ον, δι ας ,ὔ 

ιογεῖσθαι, ὥς τις ἂν οἴοιτο, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν, μὴ τι 
Ἁ ΄“ -“ ’ -“ -“ 

ἐξαμάρτητε περὶ τὴν τοῦ θεοῦ δόσιν ὑμῖν ἐμοῦ κατα- 
, ᾽»"ν Ν» 8.6 » ͵ ᾽ ε ΄ 

ψηφισάμενοι. ἐὰν γὰρ ἐμὲ ἀποκτείνητε, οὐ ῥᾳδίως 6 
ες “ ’ 3 ΄“ ᾽ [2 

ἄλλον τοιοῦτον εὑρήσετε, ἀτεχνῶς, εἰ καὶ γελοιότερον 
᾽ “ ΄ Π Ἁ “ ΄“- “ “ 

εἰπεῖν, προσκείμενον τῇ πόλει ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ὥσπερ 
σ΄ ’, Ἁ Ν ’ ἘΞ η Ἁ 

το ἵππῳ μεγάλῳ μὲν καὶ γενναίῳ, ὑπὸ μεγέθους δὲ νωθε- 
’ Ν ΄ ᾽ Ἷ 4 Ἀ ’ὔ ΄ ᾿ 

στέρῳ καὶ δεομένῳ ἐγείρεσθαι ὑπὸ μύωπος τινος 
φ ’ “΄ἦὋἌἦ΄ε Ἀ φ'ο ΄ ’, ᾽,ὕ 

οἷον δή μοι δοκεῖ ὁ θεὸς ἐμὲ τῇ πόλει προστεθεικέναι 
΄“ ’ “ 

τοιοῦτόν τινα, ὃς ὑμᾶς ἐγείρων καὶ πείθων καὶ ὀνει- 
’ ΄ ΄ 5 λΝ ᾽ Ἁ « ’ σ 

δίζων ἕνα ἕκαστον οὐδὲν παύομαι τὴν ἡμέραν ὁλὴν Ρ. 31 
“ , κ᾿ ΓΎΝΕΣ.. ἃ, ἃ 

2ο πανταχοῦ προσκαθίζων. τοιοῦτος οὖν ἄλλος οὐ ῥᾳ- 
’ὔ "ὅπ ’ὔ 53 ΕΣ » ᾽ ᾽»" ᾽ Ν ’ 

δίως ὑμῖν γενήσεται, ὦ ἄνδρες, ἀλλ᾽ ἐαν ἐμοὶ πεί- 
’ὔ “ ΕΣ ’; ΕΥ ’ 

θησθε, φείσεσθέ μου ὑμεῖς δ᾽ ἴσως τάχ᾽ ἂν ἀχθό- 
“ ε ’ 

μενοι, ὥσπερ οἱ νυστάζοντες ἐγειρόμενοι, κρούσαντες 

5. ἀτιμάσειεν] ἩΙ Ξυιθευϊ αῦοβ ἃ Θοπ]θούατο οὗ ΗΒ ουγη, ἀτιμώσειεν, : 
αυϊΐθ πΘΘα]ΘβΒ]ν ; [Ὁ ἀτιμάζω, ἐπουρἢ ᾿δ ῬΥΟΡΟΥΪΥ τηθδὴβ ἔο ἐγσθαῦ ἔ 
ΟΥ ΤΟρ ΓΑ ῶ5 ἄτιμος, γγ 116 ἀτιμόω 15. ἴο τηδῖκο ἄτιμος, γοὺῦ δἴ8ο [Ἰὰ5 
{Π15 ὑθομ θα] ΒθηΒ6: οἵ, Τιορρ, 762 ἃ, περὶ τὰς τῶν νέων ἀρχὰς ἦτι- 
μάσθω πάσας. 23. κρούσαντες] ΑΠΟΥΠΘΥ ΠΠΒΆΡΡΥ οοπήθοξαγαϊ 
5} Ὀδυϊδιύϊοι οἵ Ἡ οὐουϊΒ ΠοΙΟ,---ὀρούσαντες, Ὀδοδαδα (Π 6 ΒΔ γ5) 

ΒΌΝΡΎΨ ΓΎΨ 
13. εἰ καὶ γελοιότερον τοῖο ψΠΪΟΝ ΤΌΠΟΥ Β ἔμθιη. : 

ποῦ ἰο {πὸ νγογὰβ ἱτητηθαϊ οὶ 23. κρούσαντες] "Υ ἸΕΝ ἃ Βἰη- 
ΒΟΟΟΘἴηρ,, ΠΒΠΊΘΙΥ, προσκείμε- οἷο ἔδρ,᾿---- 885. γοὰ του ἃ 
νον---θεοῦ, Ὀπὺ ἴο {Π6 βγη μύωψ. , 
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- ἄν με, πειθόμενοι ᾿Ανύτῳ, ῥᾳδίως ἂν ἀποκτείναιτε, 
εἶτα τὸν λοιπὸν βίον καθεύδοντες διατελοῖτ᾽ ἄν, εἰ 
μή τινα ἄλλον ὁ θεὸς ὑμῖν ἐπιπέμψειε κηδόμενος 

ὑμῶν. ὅτι δ᾽ ἐγὼ τυγχάνω ὧν τοιοῦτος, οἷος ὑπο 9 Ἰὼ εἴε- 
ΠΡ τοῦ θεοῦ τῇ πόλει δεδόσθαι, ἐνθένδε ἂν κατανοήσαιτε' . 

ΑΠΟΛΟΓῚΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 

ἫΝ ἀνθ . πιΡρδὲ βὺ- 
᾿ς οὐ γὰρ ρωπίνῳ ἔοικε τὸ ἐμὲ τῶν μὲν ἐμαυτοῦ βοο (0 

ο΄ ἁπάντων ἠμεληκέναι καὶ ἀνέχισθαι τῶν οἰκείων ἀμε- 

ο΄ λουμένων τοσαῦτα ἤδη ἔ ἔτη, τὸ δὲ ὑ ὑμέτερον. πράττειν 

ο ἀεί, ἰδίᾳ ἑκάστῳ προσιόντα ὥσπερ πατέρα ἢ ἀδελφὸν 
᾿ς πρεσβύτερον, πείθοντα ἐπιμελεῖσθαι ἀρετῆς. καὶ εἰ το 

᾿ς μέντοι τι ἀπὸ τούτων ἀπέλαυον καὶ μισθὸν λαμβά- 
ο΄ γωὼν ταῦτα παρεκελευόμην, εἶχον ἄν τινα λόγον" νῦν 

᾿ δὲ ὁρᾶτε δὴ καὶ αὐτοί, ὅτι οἱ κατήγοροι τἄλλα πάντα 
᾿ ἀναισχύντως οὕτω κατηγοροῦντες τοῦτό γε οὐχ οἷοί 

ὃ τε ἐγένοντο ἀπαναισχυντῆσαι παρασχόμενοι μάρτυρα, τϑ 
᾿ς ὡς ἐγώ ποτέ τινα ἢ ἐπραξάμην μισθὸν ἢ ἤτησα. 

ἱκανὸν γάρ, οἶμαι, ἐγὼ παρέχομαι τὸν μάρτυρα, ἀληθῆ 
᾿ ᾿ ὡς λέγω, τὴν πενίαν. 

ο΄ ΧΙ. Ἴσως ἂν οὖν δόξειεν ἄτοπον εἶναι, ὅτι δὴ ο. (1 «"- 
ΒΟΥ ἴο ἃ 

ΟΠ κρούσαντες 15 “ἀ6ΌὈ116 ῥα ]βαπαϊ νογθατ. ϑ'ποἢ ἃ ποτὰ ΠΟΎΤΟΥΟΥ 
ο΄ ἢ [πεὺ ψιμαύ τγὰβ υγαηίοά. 
τ το. καὶ εἰ μέντοι τι] Ἡ ἄτορβ ἐδι6 τοι, ργοΡΑὈ]Ὺ ἴον τγὰπῦ οὗ οοι- 
Ε΄. ἐτχραα ἐμδὲ ἐπ οοἰοσβέϊου 18 πγρουθδεϊοαὶ ἔοσ καὶ μέντοι εἴ τι. 
ΤΠ 41 6. 

14. οὐχ οἷοί τε] ΤΉΘΥ πουϊὰ 
ἀουθεϊοθββ τῆακ ἐπ δεβογξϊοῃ, 
οἵ, τὸ ἃ: Ῥαὲξ νβδὲ ἐμὸν ἀϊὰ 
ποΐ βιὰ ἴξ Ῥυδοίίοα Ὁ] ἐο ἀο 

: ταθῆϊα δα οὐδε {π6 ρῥυὶ- 

Γ᾽ σαι. 8.66 Ὀῖρ. 303. 

19. Ἴσως ἂν οὖν] ΤῊΘ ἀομηὶ- 
πϑηΐ τϑβξοῃ οὗ ϑιοογαξοβ᾽ δρβέϊ- 
ὭΘΠΟΘ ἤγομι ΡῈ]. θα ΓΒ νγὰβ 
ποῦ 50 τηπο ἢ ἐπ ᾿πη ρΟΒΒΙ ὈΙΠΕν 
οὐ τηδϊηξαϊ πο ἘΪΠΊΒ6Ι ἴῃ ἃ 
ῬΌΒΙΙς ροβιἐϊου ϊδμθαξ βδουὶ- 
ἤοο οἵ ῥῬγϊποῖρ!θ οὐ οὗ 1 ; Βαΐξ 
τοῖον, ἐπαξ ἢ6 ἴθ !ξ ἨΪ8 ταϊββίοῃ 
ἔο Ὀ6 8 πιογὰὶ ἃπθᾶ δὴ ἱπάᾶϊ- 
νἱ σα] ομο, δπὰ ἐδμδὲ ἔγοτῃ ἢΐβ 
Ῥοϊπέ οὗ υἱονν ἴδ τγὰβ ἱπῆπιξοὶν 
ἴοββ ἱπιρουίδηξ ἰο τοι ῦ ἃ 



βαρροβοὰ 
ΟὈ]θούο ἢ) 
ὑμδύ ἴο 
Βδνθ θῃ- 
ἰογοὰ ρὺ"Ὀ- 
Ἰἴο 116, ἴῃ 
ῬΓθίθγθμοθ 
ἴο ἀφδαϊϊηρ 
αὐτὴ ἱπαᾶϊ- 
νἱάυ 15, 
ἯὯ8 ποῦ 
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' 

ἐγὼ ἰδίᾳ μὲν ταῦτα ξυμβουλεύω περιιὼν καὶ πολυ- Ῥ. 3 
΄“ ’ Ἀ » “ Ε] Ψ δ Ἀ 

πραγμονῶ, δημοσίᾳ δὲ οὐ τολμῶ ἀναβαίνων εἰς τὸ 
΄ ε -» ΄ ’ 

πλῆθος τὸ ὑμέτερον ξυμβουλεύειν τῇ πόλει. τούτου 
΄ » -“ ᾿ ΄“- ’ ’ 

δὲ αἴτιόν ἐστιν ὃ ὑμεῖς ἐμοῦ πολλάκις ἀκηκόατε πολ- 
΄- ΄σ , ν ’ 

5 λαχοῦ λέγοντος, ὅτι μοι θεῖόν τι καὶ δαιμόνιον γίγνε- 

ται φωνή, ὃ δὴ καὶ ἐν τῇ γραφῇ ἐπικωμῳδῶν Μέλη- 
» ’ » Ὶ Ἁ ῥῃ, θ᾿. Ν » ᾿: » , 

τος ἐγράψατο" ἐμοὶ δὲ τοῦτ᾽ ἐστὶν ἐκ παιδὸς ἀρξάμε- 

νον φωνή τις γιγνομένη, ἢ ὅταν γένηται, ἀεὶ ἀπο- 
-" ’ , Ἀ τρέπει με τοῦτο ὃ ἂν μέλλω πράττειν, προτρέπει δὲ 

» “ἕν ΕΣ σ΄ ΕἸ “ ἈΝ Ν 

΄ΙοΟὐ ΤΟΤΕ ΤΟΥ͂Τ εστιν Ο μοι εναντιουται Τὰ πολιτικα 

πράττειν. καὶ παγκάλως γέ μοι δοκεῖ ἐναντιοῦσθαι" 
“ Ἀ 

εὖ γὰρ ἴστε, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, εἰ ἐγὼ πάλαι ἐπε- 
, ΄ ᾿ ᾿ , ΄ Α 

χείρησα πράττειν τὰ πολιτικὰ πράγματα, πάλαι ἂν 
ε - ᾿ Ἂ 

ἀπολώλη καὶ οὔτ᾽ ἂν ὑμᾶς ὠφελήκη οὐδὲν οὔτ᾽ ἂν 

το ἐμαυτόν. καί μοι μὴ ἄχθεσθε λέγοντι τἀληθῆ" οὐ 

5. γίγνεται φωνή] ΑἸ] ΜΗ. πανο ἐπῖ8 φωνή, ἀπά 411 οὐ, ὁχοορὸ 
Υ͂ ῥῬχυδοκοῦ 1. Ν ΘΘα]ΟΒΒΙῪ ; ΕἸΒΟΒΟΙ ροϊηΐβ οαὐ π6 Ῥᾶγα]]6ὶ (ο 
{π6 ποχύ βθηΐθῃοοθ, τοῦτ᾽ ἐστὶν ἐκ παιδὸς ἀρξάμενον φωνή τις γιγνο- 
μένη. 9. τοῦτο ὃ ἂν] ἙἘδά. ργϑῖδι: τούτου. Ῥαΐ ἀ ἀποτρέπει πράτ- 
τειν τοῦτο 15 ἃ ΘΟμΒί ποίη θΟΣΠ6 οαὖὺ Ὀγ ΤἬθϑί, 151 ἃ, ἐνίοις μὲν 
τὸ γιγνόμενόν μοι δαιμόνιον ἀποτρέπει ξυνεῖναι, [0 6πι,} Ῥγοώτῃ. ΧΧ. 
Ῥ. 1431, δείξας ἃ τότε ἡμάρτετε, νῦν ἀποτρέψω ταὐτὰ παθεῖν, πᾶ 
ΔΗΔΙΟΡΟΙΒ ΘΟΠΒ ΓΤ ΙΟὕΟΠΒ ΒΌΟ ἢ. ἃ. Χϑη, Αη. 111, 1, 20, πορίζεσθαι τὰ 
ἐπιτήδεια κατέχουσιν ἡμᾶς. τοῦτο ὮΘΥΘ ἰ5 ἐῃθ τοδαϊηρ οὗ ἔνθ ΜΒΚ. 

“Ῥοβιάθβ Οχοῦ. Τὺ 18 ΤΟΥ ΟΥΟῚ 1655 ΠΚΟΙΥ ἕο μανθ ὈΘ 6 ἱπγθηξοα 
{Πδὴ τοῦτο. 15. καί μοι μὴ] Η ΑἸΐογβ ἐπ18 ἰηΐο καὶ μή μοι, 
ΘΟΙΠΡΔΥΙηρ' ῬΠεο τορ ἢ. Βαΐ καί μοι 15 ἃ ΘΟΙΏΠΠΟΙ ΘΟΙΏΙΩΘΠΟΘ- 
τηθηΐ οὗ ἃ Βοῃΐθηοθ ἴῃ {π6 Ογδίουβ. 

ῬΑΥ ΙΟΌΪΑ ΡΟ] τον, {Ππδὰ Ὀγ Ἰαγίπρ βΒρόκθ οἵ ἐπ ἕ ἕτερα καινὰ δαιμό- 
Βιο!ά οὗ Ἰπάϊ ν᾽ ἀπ8}8 δα τη κῖπρ νια,---ἃ ρογνογβίοῃ οὗ ἐπ ἐγαίῃ 
βίαύθβιηθῃ οἵ ὑθῖ (0 γαΐβθ 16 ὙΠ 0} ϑοογαίθβ ομαυδοίουἶβο5 
βίδπαδγα οὗ βίδίθβιηδηβῃϊρ. 88. ἃ οδγϊοαύαγο ΕΥ̓͂ 8 186 οὗ 

2. ἀναβαίνων] 'ο {ῃς Ῥηγχ; ; [δ6 ποῦ ἐπικωμῳδῶν, ὙὙΒΙΟΝ 
Δ8. ἴῃ {Π6 ἴΆΠΙΟΙΙΒ πᾶς ὅ δῆμος ΒΘΘΠῚΒ 0 τηθᾶῃ “ββίϑοξίπρ' [ὉΣ 
ἄνω καθῆτο, Τῦθτα, ἄθ Οὐγ. τό9ρ. οδνοαίαιγο.᾽ 80 σκώπτειν 5 ἴο 
Ῥ. 285. ΤῸ 0Κ αὖ, ἐπισκώπτειν ἴο τη00Κ 

5. θεῖόν τι καὶ δαιμόνιον] 366. δὖ βοὴθ Ῥδυ ϊοαϊαν ὑγαὶϊδ ἰπ ἃ 
Ἀρρθμάϊχ 1, ΟἩ τὸ δαιμόνιον. ῬΘΥΒΟΗ, 

6. ἐν τῇ γραφῇ] δ. ὨΘ 

6 

ἡ κῶν ἡναυ ὡν εν εν νὼ. τ ὐπ δισω.“- ἃ: νὰπτν 

ἌΡΗ ΟῚ ὙΡΘ 
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γὰρ ἔστιν ὅστις ἀνθρώπων σωθήσεται οὔτε ὑμῖν οὔτε 
ἄλλῳ πλήθει οὐδενὶ γνησίως ἐναντιούμενος καὶ δια- 

32. κωλύων πολλὰ ἄδικα καὶ παράνομα ἐν τῇ πόλει 

᾿ γίγνεσθαι, ἀλλ᾽ ἀναγκαῖόν ἐστι τὸν τῷ ὄντι μαχού- 
ε μενον ὑπὲρ τοῦ δικαίου, καὶ εἰ μέλλει ὀλίγον χρόνον 5 
᾿ σωθήσεσθαι, ἰδιωτεύειν ἀλλὰ μὴ δημοσιεύειν. 

ΟΟΧΧ. Μεγάλα δ᾽ ἔγωγε ὑμῖν τεκμήρια παρέξομαι 55 οχρε- 

τούτων, οὐ λόγους, ἀλλ᾽ ὃ ὑμεῖς τιμᾶτε, ἔργα. ἀκού- ὑπο οκοι- 

σατε δή μου τὰ ἐμοὶ ξυμβεβηκότα, ἵν᾽ εἰδῆτε ὅτι οὐδ᾽ 5 1" μοὰ 

ἂν ἑνὶ ὑπεικάθοιμι παρὰ τὸ δίκαιον δείσας θάνατον, το 

μὴ ὑπείκων δὲ ἅμα κἂν ἀπολοίμην. ἐρῶ δὲ ὑμῖν φορ- 

τικὰ μὲν καὶ δικανικά, ἀληθῆ δέ. ἐγὼ γάρ, ὦ ̓ Αθη- 

11. ἅμα κἂν] ΤῊ 5 15 Αβὲ᾽'β οοπ]δοξασο. ΜΉΘ, τὸ ομἱεῆγ αἰν!ἀοὰ 
Ῥοξνγθομ ἅμα καὶ ἅμα ἂν (ἡ μϊο Οχομ. Ἔχ Β 1018), ἅμα καὶ ἀπολοίμην, 
᾿φηὰ ἀλλὰ καὶ ἅμ᾽ ἂν ἀπ. ΟΥὨ ἐμο οἀὰ., ὙΒΖ Βαᾶνο ἅμα καὶ ἅμ᾽ ἂν, 
Ἢ ἄμ᾽ ἂν ἀπολοίμην, Ἡ ἅμ᾽ ἂν καὶ ἀπολοίμην. ΤῈ Βθ6π|8 ναΐπῃ ἰο Βπὰ 
πόσο ἔμπδη ἃ βμδάονυ ἠπβεϊοδέίοη ἴον ἅμα καὶ ἅμα. ΤῊΘ ναγϊδηβ 
τ Υ δυνθ ΘΟ ἔγομῃ ἅμα κἂν, ἴπ {πΠ6 ἔοττη ἅμα καὶ ἂν. ΜΥ 
᾿ἤπϊομα Μτ. ΟδμρΌ6}} ἱπρθη! ΟἸΒΙΥ ΡΥΌΡΟΞΟΒ ἄλλα καὶ ἄλλ᾽ ἂν ἀπ., 
Ἐρβουϊὰ δ τοδαν ἴο πιϑοὺ ἀθδίῃῃ ἴῃ βυπανυ ἴοσυτηβ :᾿ οἵ. Ξόρῃ. 
Θ Ξ ϑ ἶ ᾿᾽ Ε Ἢ δ ἕξ ἐ- 

᾿ς αἷρῖο 56 ξένως ἔχειν τῆς ἐνθάδε λέξεως ῥτοΐοδδτιβ Θδξ, παπο ἐπα Το]: 
᾿ς ψοσθὰ ὦ ραααμμαὶᾳ 1" Βυΐὲ Θαυλ!ν μον ἐμθη βμου]ὰ ϑοογαΐοθβ ποὺ 
δὲ ἢ6 νγὰϑ σοΐῃρ ἕο ΒΔῪΥ Ὑγὰἃ8 ποῦ δικανικάξϊ Βοβίά6β, {Π6 
᾿ς ΞΡΘΘΟΝ ἴῃ ροϊπί οὗ ἐδοὺ Ῥοίγαγβ δρυπᾶδπέ Κηονϊθάρθ οἵ ἐθοϊιπῖ- 
ΟΠ φαϊπεῖοβ ; οἵ, 34 8, εἰ δὲ τότε κατιλ. 3.66 (πητηθηίδσυ Ὀο]ονν. 

Ῥτγδοξῖο Τυγεῖδβ, χὶϊ. 38. Ρ. 123, 
ΒΔΥ͂Β, ἐν τῇδε τῇ πόλει εἰθισμένον 

ἐστί, πρὸς μὲν τὰ κατηγορημένα 
μηδὲν ἀπολογεῖσθαι, περὶ δὲ σφῶν 

᾿ εἶσι κιλ. ὝΠΘποΘ ἀραῖὶη ὅ0- 

᾿ς πρξίπρ' 88 ἡπιᾶσοβ ἴῃ ἔμ Ἐοο]οβία, ογαΐθβ βαυβ ἱπδὲ Ῥεϊονγ, μ6 18 

ΠΟΥ ἔδο Ἠοϊΐκαα, --- “γοι μαγέϊ-ὀ “δοὺξ ἴο ϑιηρ οὐ 8 ἰορίο οὗ 
Ἴ ἐρκαῖον ΒυΒΟΘΡΈ]6 ἕο βαοῖν σαϊσανῦ ὑδ6, ἀπᾶ οπο {μαὺ 58- 

ς γΟῸΒ οἵ ἐπ Ἰανν-οουγίβ.᾽ 
ὡς ΔΡΡΘΔΥΒ, ἴῃ ἃ τοῆποᾶ 11. μὴ ὑπείκων δέ} “Βα πουἹὰ 
ἤοστα, ἔμ6 δοιθσηον τόπος οἵ 6 γεν ἰο ρουβιι αἵ Ἵποθ 88 
Τομοατεὶηρ ἃ τοδηβ ραδῦ 860-ὀ ἐδ ῥγίοθ οὗ ποὲ γἱοἰἀϊπρ. 
Υ͵οθβ ἱπ ἢἰβ ἀοΐθηοο ; οὗ ΒΟ ἢ φορτικὰ καὶ δικανικά] φορτικὰ 

: σ 
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ναῖοι, ἄλλην μὲν ἀρχὴν οὐδεμίαν πώποτε ἦρξα ἐν τῇ. 32 

πόλει, ἐβούλευσα δέ καὶ ἔτυχεν ἡμῶν ἡ φυλὴ ᾿Αν- 
σ “ Ἁ ’ Ἀ 

τιοχὶς πρυτανεύουσα, ὅτε ὑμεῖς τοὺς δέκα στρατηγοὺς 
Ἁ ᾽ ὕ ’ Ν » “-“ ’ ᾽ ’ τοὺς οὐκ ἀνελομένους τοὺς ἐκ τῆς ναυμαχίας ἐβού- 

δλεσθε ἀθρόους κρίνειν, παρανόμως, ὡς ἐν τῷ ὑστέρῳ 

χρόνῳ πᾶσιν ὑμῖν ἔδοξε. 
’ - 

τότ᾽ ἐγὼ μόνος τῶν πρυ- 
δ ἐδ Α - Ἵν ἮΝ 

τάνεων ἠναντιώθην ὑμῖν μηδὲν ποιεῖν παρὰ τοὺς 

ἡ. ὑμῖν ἰΒ γοξαϊηοᾶ, ἴῃ ἀοίουθποο ἔο νυοῖρμέ οἵ Μ5Β., ἀπά τι ἢ 
411 [6 οἀα,, ἀσαϊπβῦ Οχοη. πὰ 2 οἶμον. ΜΒ, : 

" 

ΔΙ ΓΠουρ ἢ ἐνὰν- 
τιοῦσθαι ἃοο5 ποῖ τοαυῖτο ἃ ἀαεϊνο οἵ τϑίθσθποο, ΘΒρθοΐΆΠ]ν 1 ἴῃ 8 
ἀοβουϊρέϊοη οἵ ἔθυσα] ργοοθοα 98, 

βίδπθ βοῦθ ἰπ [85 5᾽ΠΡΪΘ 
τηρϑῖησ οἵ “σνυϊσαγ᾿ ἴῃ {80 
Β6Π856. οὗἨ “ δΟΙΏΤΊΟΠ, ---- ποῦ ἃ8 
τη  γἱηρ' (85 ΕἸΒΟΠΘΙ ἀηα Οὔ ΠΟΥ 5 
{π1η1Κ)ὺ 56} -δβϑουξοη. οὐ δᾶ 
ἰαβίθ; ἃ τηθδῃΐησ μοι (1) 
που α τὰκ ἐρῶ ὑμῖν Βουπᾶ 
ὈΙαπῦ ονθπ ἐο ΠΆΥΒΉΠΘΒΒ; (2) 
ἄοοβ ποὺ ΒδΥΤΉ 856 ὙΠ δικα- 
νικά, ἴὉΥ 8 ἃττορσαηῦ ἴομθ 18 
ποῦ οδμαγδοίουϊβίϊο οἵ ῬθΥΒΟΠΒ 
ΔΙ ἀγθββίηρ ἐμοῦ Ἰααροβ; ἂπᾶ 
(3) ἄοοβ ποῦ πὶ (πθ Ῥδγδ116] 
Ῥδββᾶρθ Θογρ. 482 6, εἰς τοιαῦτα 
ἄγεις φορτικὰ καὶ δημηγορικὰ,.... ἃ 
φύσει μὲν οὔκ ἐστι καλά, νόμῳ δέ. 
δικανικὰ 18 ΠΠ ΚΟΥ ῖΒθ ἃ ΘΟ]ΟΌΓ]655 
ποσὰ ; ----ὸποῦ “ἸΔυγγ Κ᾽ ἴῃ 
{Π6 5θῆβθ οὗ “ἀὐγ, ΠΟΥ γοὺ 
᾿ βὐγοἰ ἐβυ οἰῖρ, ̓ (ϑιθιημαν), θα 
ΒΙ ΠΗΡΙῪ “οΒαγδοίογ  βέῖο οἵ βρϑᾶῖ- 
ΘΙΓΒ ἴῃ οουγίβ οὗ ̓ πιβέϊοο, 

3. τοὺς δέκα] Ῥ ΥΊΟΟῪ ΟἿΪΥ 
εἷρῃῦ ; ἴον Οὐπμο γὰβ ποὺ ἴη- 
οἰυδοά, δηἃ Δ ποίου οἵ {π6 ἔθη 
ὙγᾺΒ ἀεδᾷ. ΧΘΠΟΡΒΟΙ, ἴῃ ὉΠ6 
οὗ Πῖβ δοοοπηΐβ (Μ θη, 1. 1. 18), 
ΒΡΘΔΚ5 ἢ τηοτο ἀοβηϊίο ἴη- 
ΔΟΟΘΌΓΒΟΥ Οὗ ἐννέα στρατηγούς. 

5. παρανόμως, ἴῃ ὑνγο τὸ- 
Βρθοίβ ; (1) ἐπιαῦ ἐΠ6Ὺ νγοσὸ ἐσ 
ἄθροοι (566 ΤΉ] νγ 41}, ΗΠ 5ὲ. αν. 

νο]. ΤΥ. ΑΡΡ. 2, σγβοσο 16 15 
Βῃονγῃ ὑμαῦ ἐΠ15 τἱρη οἵὁ βθρὰ- 
ταῦθ ἐχῖαὶ 18 ποῦ ἴο ΡῈ ἐγδοοᾶ 
ἰο {ῃ6 ἄθογθε οἵ (πποπιβ); 
ἃηα (2) {πᾶῦ {ΠῸῪ τοῦθ ποῦ 
Βοαγὰ ἴἰῃὰ ὑμποῖὶγ οὐα ἀοίοποο; 
ἴον. ἴῃ {π6 ΔββϑΉ ὈΪῪ ἴθ πο 
{86 ομαγρθ νγὰβ Ὀγσοῦσῦ ἢγϑέ ἴπ- 
[ουτηΆ}}γ, ἐμ υ οὐἶγ (Χρη. Ης]], 
Τ. νἱῖ. 5) βραχέα ἕκαστος ἀπελο- 
γήσατο, οὐ γὰρ προὐτέθη σφίσι 
λόγος κατὰ τὸν νόμον" δα ἴπ 
ἐμαῦ ἰπ ψ ΒΊΟΝ ὉΠΟῪ τοῦθ Θοη- 
ἀοιηποᾶ {ποὺ ὑγοῖθ ποῦ Βοαγὰ 
αὖ 8}]. 

ἡ. ἠναντιώθην.. «. ἐναντία ἐψη- 
φισάμην] ΥΒαὺ 15 ἔϊ6 ῥγθοῖβθ 
ΤΘἴογθμοΘ οὗ {Ππ6586 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ ἢ 
ὙΥ 5 ἠναντιώθην ἃ, τοΐαδα! ἴο Ραΐ 
{Π6 απορύϊου ὃ ΤῊΪ5 18 Ἰοῦδ ἴῸ 
πἀποογίαϊη ὈΥ Μυ. τοῖο, ψγῃὸ 
Βδγ5 ἐπαῦ ρου ΧΟΠΟΡΒΟπ 5 
Βῃθίηρ “Ὁ ολἢ ΒΑΡΪΥ Ὀ6 δο- 
οοαῃΐοα οογξαϊη ἐμαῦ ϑοογαΐθβ 
τγὰ8 ΕἸρ᾿βίαξοβ. (Ηϊβὲ. αν. οἰ. 
64.) Αραΐπ, ἰο ψιβαῦ δοῦ ἄοθ5 
ἐναντία ἐψηφισάμην τοῖϑν 

Τὸ ΤηδΥῪ 6 ν76}1 ἐο σῖνθ {π6 
οἶμον δοοοπηΐβ οὗ {{π|8 οοοαγ- 
ΤΌΠΟΘ αὖ ἸΘΠΡῚΝ :--- 

(4) Χϑη. Μϑι. 1. ἱ. 18, βου- 
λεύσας γάρ ποτε, .. . ἐπιστάτης ἐν 

ὡἑμ πσν "- κα: 
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μυἰβέονῖοαὶ ἕδος Ῥοΐογθ τι6 ἀ15- 
ΒΥ ϑοοταξίς ἰτοην. 

Τμδὲ βοογαΐθβ νσὰβ ΕΠ ρ βίδξθβ 
5. αὖ Ἰοαβὲέ ἃ Ῥγόθαθ]6 οοποὶα- 
βίου ἔγοπι (8), (0), δπὰ (4), ἰο 
ΒΔΥῪ ποίησ οἵ (6); ἴπι ἔξαγε 
Βιρροτέ οὗ ππϊοὴ, (Ὁ) ἀπ (4) 
ἱπυρὶν ἐμαὶ ἢ οαττὶθα Ηἷβ ροϊπέ, 
νοι ἢ6 οουἹὰ ποῦ αν ἄοπθ 
Ῥαΐῦ 45 Ἐϊριβέδξββ. 
ΤῊ τοΐθγθποθ οὗ ἢ 

τησεὲ ἐπογοίοσθ Ὀ6 ἐο βϑ'οογαξοβ᾽ 
ΤοίαδΒα]. ἕο Ραΐ {Π6 ααρδβέϊοῃ, 
νι οι τοϑαυϊοᾶ, 45 (4) σγθά "Ὀ] Υ 
γοϊδίθβ, ἴῃ ἐηθ δα]ουσητιθηΐ οὗ 
Ργοοθοάϊησβ ἰοὸ ἐμ6 ποχὺ ἄδν, 
ὙΠΟ ἢ ἃ ΤῊΟΤ6 Ρἢ18 016 Ερίβίαΐοβ.. 
Ῥτεβι θᾶ, 

ΤῊΘ οἶοσ οἴαιιβθ, ἐναντία 

ἐψηφ., ἴβ, ΘαΌΔΙΠΥ ὙΠ} ἦναν- 
τιώθην, ἴῃ οοηποοξίου ἢ μό- 
νος τῶν πρυτάνεων᾽ ἰδ Βέττο- 
ἴαγα οὗ ἐπ βοεπίδθποθ ροϊπὲβ ἕο 
(8158 ᾿πουϊδθὶγ. ΝΟΥ δραϊηβὲ 
τοξευτίησ {18 ἕο ἐμθ δυθπίαδὶ 
γοΐξπρ ἴπ Ἐπθ ἈΒΒΟΠΊΌΙΥ [5 
(1) ἔθ τ] κοι ποοά ἐμαὶ 85ο- 
ογαΐοβ ββοιὰ 6 ἔθ ΟΥ̓ ΟΠ. 
οὗ ἐπ6 Ῥυγέδποβ ψῆο σοίθὰ ἴῃ 
86 τηϊπουϊέν, ἤθη βούθσαὶ οὗ 
ἔδοπι δα σοπιθ ἕο 566 ἐδπαῦ {ἢ 9 
ἘΠῚ νγὰβ Πρ]. Απά (2) υιϑδῦ 
1 ΒΘ δᾶ θθθὴ {Π6 ΟἹ οποῖ 
ἰδ νγὰᾶβ πὸ τιλυκοα αἰβεϊποξϊοι : 
ἐδ6 τοϊπου εν τὰ ἰαῦσο, δηᾶ 
Β6 δηᾷ {πὸ τεβὲ οἵ ἔῃ ρυγίδμοβ 
σου ὰ πηργοὶγ γοΐθ 88 ἱπάϊ- 
νἱάσαϊβ. Ξ'ο {Πκουγῖβο ἔο σου 
ἱξ ἕο ἔμ βέαροβ ἱπιπηιθα δον 

ἴησ ἐμαὶ ἤπαὶ νοΐλϊπρ, 
σου ὰ 6 πὶ οοπέγααϊοὐϊοη τ ἢ 
ἔπο πιοπέϊομ ταϑὰθ ἰπ ἐπ δο- 
οουμπέθ οἵ ἐΐμθ ορροεϊξίοη οἵ 
οἴμοιβ Ῥοβίάθ ϑοογαίθββ. Τὸ 
τοῖον ἰδ, ἀραΐη, ἕο ἐμθ ἀοραΐθ 
οὐ ἰδ ὈΠῚ ἴῃ ἔδθ οουποὶϊ, 
Ῥοΐοτο ἰδ ψβ δἀορίθα 85 8 
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᾽ ΄ " κὸν κ᾿ δ} 4 ἊΝ 
ἐνδεικνύναι με και ἀπάγειν τῶν ρήτορων, καὶ υμων Ῥ'. 3 

προβούλευμα, που] Ἠ6 ἰο ἰΔΥ͂ 
{86 Βόθπ οἵ 10 ἴοο [Ἀ Ὁ ἔγοτῃ ἐπιαῦ 
οἵ ᾿ἠναντιώθην ὑμῖν ἢ ΒΊΟΝ 
ἰῦ 18 οουρ]οά, διηα νοῦ ἃ τπδῖκθ 
μόνος τῶν πρυτάνεων ἢαῦ, 5ῖπο06 
{λι6 πρυτάνεις δ ΠΟ Ῥτγοταϊπηθηῦ 
ζαποξϊοπβ ἴπ ἐμ οι}. ΤῊ 
γπ]δ  Πἰ Πρ’ αἰδογπαίνο, ἀπ {8185 
18 ἴπ 1056} ἃ Ῥ᾽δαβι]6. ΟΠΘ, 15 
ἴο τοῖον ἰὉ ἴο {μ6 ἔγβὺ βίασϑ οὗ 
Ῥτοοθθάϊηρβ ἴῃ {Π6 ΔΒΒΘΙΩ ΒΥ, 
ὙΠ6ΓΘ, ΡΥΘΡΔΥΔΙΟΥΥ ὕο {Π|6 προ- 
βούλευμα Ὀεΐπρ' τορα οαὐνΌν {Πθ 
κῆρυξ, ἴῦ ψὰβ Βαπᾶρά ἴο {π6 
Ῥίοραγι, ψῆο τὰ {π6 ποτηο- 
ἐμοί μδᾶᾷ ἴο ργοποῦποθ ψγΠ|6- 

. ἔποῦ 10 οοηὐγανθηθα Δ οχἰβῦ- 
ἴηρ Ιανγ. Ηθγο νγὰβ {Π6 ῬγΘοΙΒ6 
τηοτηθηῦ αὖ βοὴ ἰοσὰὶ Ρ7Ὸ- 
νἰβίοη μα θθθη πιδᾶθ ἴον θηΐθυ- 
ταϊπΐηρ {Π|6 συ Ὺ Οὐ] θοίίοιι ἐκ ῃ 
ῬῪ ϑοογαῖθθι 6 τηὰν ἔθη, 
δὴ αὖ Ἰοαϑῦ βόύὴθ ῬγΟΌΔΌΙΠΥ, 
τοῖον ἐναντία ἐψηφισάμην ἰο ὅὃο- 
ογαΐοβ᾽ οομἀθπγηΐηρ' ὑπ6 ὉΠ] ἃ5 
1ΠΘρᾺ] θα 1 νγὰβ τοίουτοα ἴῃ 
ἄπθ οοῦγθθ ἰο ὑπ Ἰοϊπῦ οοη- 
βἰἀογαύϊοη οἵ ἐπ Ῥγοραυὶ ἂδπὰ 
ποιηούμθίθ. Τ1πῸὸ Ἠγβίθτοῃ 
ῬΓΟΐΘΙῸΝ 8. οὁἢ ΘΎθοκ ρυΐη- 
ΟἾΡΙ65. παΐαγαὶ : ἠναντιώθην----νό- 
μους Ῥτοοθᾶθβ, θϑοδιβο ἰδ, δπᾷ 
ποὺ ἐπ ΘΙ ΘΓ ΟΡΡοβι[οη, νγὰβϑ 
1π6 οομβρίοσαουβ ἃηα ογουγηΐηρ' 
βοῦ ἴῃ οογαίοβ᾽ ὙΠ0]6 ργοοθοᾶ- 
ἴησ; Ὀὶρ. 208. 
ὙΠ ϑοογαίοβ᾽ το οἷο- 

τίουιβ γσϑίαβαὶ ἕο ραῦ ἔπ απ65- 
Ὧοη ΤῊΔΥ 6 Οοιηρατοᾶ {ἢ 
οοπάποῦ οοπξοταρυποιβ!Υ αἰέν!- 
Ῥυΐοα ἰο Τοϑμοβίμθηθβ ὈῪ .}8- 
ΟἾΪΠ65, 11. 84. Ρ. 40, ἀναγνωσθέν- 
τος τοῦ ψηφίσματος, ἀναστὰς ἐκ 
τῶν προέδρων Δημοσθένης οὐκ ἔφη 
τὸ ψήφισμα ἐπιψηφιεῖν: βοώντων 
δὲ ὑμῶν καὶ τοὺς προέδρους ἐπὶ 
τὸ βῆμα κατ᾽ ὄνομα καλούντων, 

ΠΛΑΤΏΝΟΣ 

οὕτως ἄκοντος αὐτοῦ τὸ ψήφισμα 
ἐπεψηφίσθη. 
ΤῊ βουῖϊοβ οὗ εἰἶδοω ΣΝ 

ἐμ6 ἔουτηβ οὗ ἔπ Ἐϊοοϊ βία ἴτα- 
Ροβοᾶ οὐ 118 ἴπ ῬΓΟΘῬΟΒΒ, 
ὙΠ ἃ νἷονν ἴο συγ οχἰβυϊηρ' 
Ἰανγβ, νγᾶβ 85 ἴ]Π]ΟΥνΒ :-ττι, ΤῈΘ 
προβούλευμα νγδ8 μπαπάᾶρα ἰο {π6 

Ρτορᾶνγὶ, ψγῆο αὔξου. οομπΐθυυϊηρ, 
Ὑ {π6 ποππούμιοίθθ Ῥχτο- 
ποιηοοᾶ ψμοῦθοῦ οΥὁΎ ποῦ ἴὉ 
οοπέγτανθηθα οχἰβεϊηρ' ἸαΥνΒ; 8η6, 
1 ὉΠΟῪ ραββθᾶ ἰξ, 1Ὁ νγὰβ γτϑδά 
ουὖὐ ὈῪ {π6 κῆρυξ. 2. Αἴξοῦ 
ἐπῖ5, 10 νγὰβ οροπ ἕο ΠΥ οἰ ἾΖοπ 
ἴο βίορ 1 ὈῪ Ἰοάοϊηρ' δῃ ὑπω- 
μοσία ἴῃ φαγτιοϑὺ οὗ ἢῖβ 1πίθη- 
ἐΐοῃ ἰο Ὀσὶπρ' ἀσαϊπδῦ 105 δαῖμον 
ἃ γραφὴ παρανόμων. 3. ΟΥ {π6 
Ἐρι βέαξθβ τοῦ τοΐαβο ἐο μαΐ 
π6 ᾳαρβέϊοι---ἀπάον ΠΑΡΙ γ, 
οὗ οουγβθ, ἴο ἔνδειξις 11 ΠΘ το- 
ζαβοᾶ ἱπυρτορουῖγ. 4. ΟΥ {π6 
τοβύ οἵ {86 ρυοθανι (ΌΥ ἃ τιᾶ- 
ἠουτθγ, ὙγΘ ΠΙΔΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΘ,) τηϊσμῦ 
ἴῃ {κ᾿ πλδηπον τθαβο ἐμιοῖν 
οομβθηῦ. 86 ΖΒ, 11. 65, 11]. 

39. ῬΡ. 36, 59.--ϑομότασππ ἀθ 
τὰ, ΑἸ. οἷ. χὶ. : 
1. ἐνδεικνύναι καὶ ἀάγω᾽ ΤῸ 

ῬΓΟΘΌΓΘ ΤΩΥ͂ ΒΌΒΡΘΏΒΙΟΙ ΟΥ̓ ΔΥ- 
τού ΤῊΘ ῬγΌΟΘΈΒ68 οὗἉ ἔνδειξις 
ἃηἃ ἀπαγωγὴ ἃγ6 οἴξθῃ τηθ- 
ἀϊοποᾶ ἴῃ οοπἤππούϊοη, 85 ΠΘΓΘ, 
δα Ὅδι. ὁ. ΤΊπποον. 146. Ρ. 
745, Τιορί. 156. Ρ. 594, Απᾶ- 
Ρβο ν. 8, 9. Ρ. 130, ὅο., δηᾶ 
ἴὰᾳ {Π6 βουλευναδῆ ὅρκος ἃ5 ἴῦ 
βίοοά αἴξον ἔπ ἀπηποβέγ. ἀτηϊᾷ 
ΒΘΥΘΙΔΙ αἀϊνογροη δοοοαπίβ οὗἁ 
{686 Ῥγόοθεβοθ, ἔμ Ῥοβὺ 8 
Ἡοδον 5 (ΔΑ. Οἰδυϊομέβυογί. 
ΡῬ. 195). Ἔνδειξις τοῖσι 6 ἴη- 
βεϊξαίοα, δθιοηρ ΟΥἾΘΥ ΟΆΒ68, 
ἀραϊηβὺ δὴν 0 βου! Βοϊὰᾷ 
δ. ΟΠοθ 1116 μ6 οὐοᾶ ΡὰὈ- 
1 ΠΙΟΠΘΥ ; ΟΥ (8 ἰυοαϊοπ 



δεσμὸν ἢ θάνατον. ὁ 

ἀἐέγὼ οὐ λόγῳ ἀλλ᾽ ἔργῳ 

ψ80 ἴῃ 

ον, ὅς νευμθρευμθ πὶ ἡρείαα 
, ἀἰβομαυρο 

τ᾿ τ Οὐ ηνούβκαρ μμᾷ ἈΒΒΘΙΘΡΙΥ͂ 

Ε ταρβοῤειῃα ὈΥ ἴαν ( : 
τῇ "38. Ρ, 10)). ἴπ {δὸ 
ο΄ ]δέξον ολ86, οὔ πάουβ υγοῦθ [1806 
ο΄ ἴσο ἢπο, ἀπά ἴο ἔνδειξις, γΥὨ]ΟἩ 
ο΄ ἔνδειξις νγὰβ ποῦ ΟἾΪΥ δὴ ἜΧρο- 
ο΄ ἀϊοπὲ ἴον Ἰονγίπρ (Π6 ἤπο, θαξ 
᾿ς Βαᾶ {πο προ τορῃ βραρον οἵ 

αἴης ἔπθη ἴτγοπὶ ΟΥ̓ΟΘ 
ἘΜΟῚ ἐδ ἤἥπο νγὰβ ραϊά. ΤῈθ 
"᾿μοβιποί μοί μαὰ οχοϊυβῖνθ 
σορτιίβαποθ οἵ ἔνδειξι. ΤῈ 
βίδίοιιθυς οἵ Ῥο]]αχ, ἐμπαῦ 1 

ἕο ἔθ Ατοβου Βαβὶ- 
5 ἀπϑυρροτίοα ; ΠΠΚουγῖβο 

μἷβ ἀοδηϊξίίον οὗ ἔνδειξις, οπ 
᾿ Ὑ ΒΊΟΝ, Βοπθ υυϊογΒ τοὶγ,--- ἐμαὶ 

᾿ ΚΜ νβ ὁμολογουμένου ἀδικήματος, 
᾿ς οὐ κρίσεως ἀλλὰ τιμωρίας δεο- 
ο΄ μένου, ----ἶθ οΔ]]οἀ Ὁγ Ηοῆτον “ἃ 

ς΄ πιο ᾿ἰϊηρῖο οἵ ψογάβ.᾽ ᾿ΑΔπα- 
᾿ς γωγὴ νγ88 οἵ υῖάον Δρρ]Ἰοδ θη 

; ὕδαῃ ἔνδειξι. Μοτοογοσ, [8 
ἷ νὰ8 {δ6 Ὀγίηρσίην {(Π6 

ἴπΐο συβίέοαγ, ψΒϊο ἢ 
ἴῃ ἔνδειξις γγὰ8 ποῦ ἴδθ συ]θ. 

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 8ὅ 

. κελευόντων καὶ βοώντων, μετὰ τοῦ νόμου καὶ τοῦ 

4 δικαίου ᾧμην μᾶλλόν με δεῖν διακινδυνεύειν ἢ μεθ᾽ 

ὑμῶν γενέσθαι μὴ δίκαια βουλενομένων, φοβηθέντα 
καὶ ταῦτα μὲν ἦν ἔτι δημοκρα- 

τουμένης τῆς πόλεως" ἐπειδὴ δὲ ὀλιγαρχία ἐγένετο, 5 
οἱ τριάκοντα αὖ μεταπεμψάμενοί με πέμπτον αὐτὸν 
εἰς τὴν θόλον προσέταξαν ἀγαγεῖν ἐκ Σαλαμῖνος 

᾿ Λώντα τὸν Σαλαμίνιον, ἵν᾿ ἀποθάνοι: οἷα δὴ καὶ 

ἄλλοις ἐκεῖνοι πολλοῖς πολλὰ προσέταττον, βουλό- 

τ μενοι ὡς πλείστους ἀναπλῆσαι αἰτιῶν" τότε μώντοι το 
3 αὖ ἐνεδειξάμην, ὅτι ἐμοὶ 

ἔνδειξις ψὰ8 δὴ ἱπέογαϊοίουῦ 
Ῥτοοθάυγο, ἀπαγωγὴ ἃ ῬτοΟΘΘ- 
ἄυγτο οὗ 5 ΠΠΤΉΔΥΥ ἀττοβί. ΤῸ 
6 ΠΠΆΡ]6 ἕο 1ξ, ἃ Ῥϑύβοῃ τητιβὺ 
θ6 ἐδκθϑῃ ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ, π᾿ Ρετ- 
Ῥοἐγαξίοη οὗ δὴ 1Π|οῖδ δοῖ, ΤῈ 
Ροάγ νοι μδα οορτιίίβαποθ ἴπ 
ἀπαγωγὴ νγὰβ ἴπ6 ΕἸθνθη, πΠῸ 
τεσιείογοα (Ηοῆΐξον Ρ. 210) {δ 
ΔΡΡγθμβομβίου οὗ ἐπ οὐ παῖδ] 
δια ἐπ οαυδε οὗ ἀττοεῦ {{)γ8. 
ΧΙ, 86. Ρ. 138), ἀπ ψὸ ἔυτ- 
ἐμοῦ, βαρροβίησ ἔθ δγτεβίοά 
ῬΟΥβοη ἰο 6 δἰγοδν ὑπᾶον 
Βϑηΐθποθ οὗ ἰδυν, δὰ οθαγρο οὗ 
ἔμ6 ὀχθοπέϊοη οὗ {π15 βοῃΐθποθ. 

1. θόλον] ΤῊΘ Βυ Πα Ἰπρ’ ὙΠ ΓΘ 
(6 Ῥυγίδμθβ, δὰ ἡ} 116. {ΠῸῪ 
Ἰαβίθα ἐμο ΤΗϊσέν, ἀδγ Ῥαη- 
ααρίοα ἀπὰ βαουϊ ποθ. Τὸ νγὰβ 
ΠΘΔΥ ἔΠ6 σοῦ} - ΟΠ ΔΙΏ ΘΓ, 

10. ἀναπλῆσαι] ΤῊ ϊΒ ννογᾶ, ΕἸ ΚΘ 
ἐπηρίοσθ ἴῃ Ταίϊη, ἰβ ἀδοᾶ Ἰάϊο- 
τοδεϊοα!γ οἵ σοοτηπηηϊοδίϊηρ 
Ροϊϊπέίοι ; βθποθ ΒΘγῸ “ ἴπι- 
ΡΙἰοαΐο.᾽ Ξΐ66 ἴοσ θχδιρὶθ Ῥ᾿ιθο- 
ἄο 67 ἃ; δπᾶ οἵ, δβρθοῖδ!ν τ ἢ 
ἔπο ῥῬσοβοηῦ ραββᾶσο Αμπέρῃο, 
ἵϊ, Α.. α. 1ο. Ρ. 116, συγκαταπιμ- 
πλάναι τοὺς ἀναιτίους, 



ἃ. (πὰ δὴ- 
ΒΊΟΥ ἴο ἃ 
βιρροβθὰ 
ΟΒ] οἰϊοπ) 
ἐμαύ ἐῃ9 
ἱπποοθηΐ 
ἔθη ἀθηοῦ 
οὔ [} τὸ- 
ζουτηδίουυ 
ἀοοίτίηθ, 
Ὑγ ΒΟῊΝ τνδβ 
ΒΙΠΙΡΙΥ ἴο 
ἔθδοὴ ὑἢ- 
ΘΟΙΏρΡΤο- 
τηϊβίηρ δᾶ- 
ΒότθποΘ ἴο 
τὶρβίθουβ- 
Ὡ655, αὐ 
ποὺ ἴο 
ἐσαΐῃ [ῸΥ 
Ῥτοίβββί οΩΒ 
ΟΥ ἱτηρατῦ 
Κηονθάρο, 
ἐχοϊυάοα 
ἐδ β5- 
Ῥἱοΐοη οὗ 
Ῥθγνοσίϊηρ, 
86 γουξῃ, 

80 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 

’ : 3 -“ » 

θανάτου μὲν μέλει, εἰ μὴ ἀγροικότερον ἦν εἰπεῖν, οὐδ᾽ Ῥ. 33 
ε “-“ ΄“- } ᾿ " »- ἐφ. ἢ » ’ 

ὁτιοῦν, τοῦ δὲ μηδὲν ἄδικον μηδ᾽ ἀνόσιον ἐργάζεσθαι, 
, Ἀ Ν -“ ’ 5.ἃ Ἀ » ,ὔ ᾿ς ἀλο Ν ΕἸ 

τούτου δὲ τὸ πᾶν μέλει. ἐμὲ γὰρ ἐκείνη ἡ ἀρχὴ οὐκ 
» ᾽ ", ’ Ε ψ' ἐξέπληξεν οὕτως ἰσχυρὰ οὖσα, ὥστε ἄδικόν τι ἐργά- 

" ν ᾿ “ , ᾽ ΄ ἐν 

Βσασθαι, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐκ τῆς θόλου ἐξήλθομεν, οἱ μὲν 
’ ᾽ ΄-“ ’ὔ 

τέτταρες ᾧχοντο εἰς Σαλαμῖνα καὶ ἤγαγον Λέοντα, 
3 ᾿ς αὐ ἢ ᾽ Ν 5 ν δ ΩΝ ἧς “ν 

ἐγὼ δὲ ὠχόμην ἀπιὼν οἴκαδε. καὶ ἴσως ἂν διὰ ταῦτ' 
ἜΝ ᾽ Ν νον ἢ ᾿ , ,2.. κ 
ἀπέθανον, εἰ μὴ ἡ ἀρχὴ διὰ ταχέων κατελύθη" καὶ 6 

ἢ Ἡ 

, ἄπ χων ἐν δ ᾿ ΓᾺ ΄ 
τούτων ὑμῖν ἐσονται πολλοὶ μάρτυρες. 

3 

ΧΧΙ. ἾΑρ᾽ οὖν ἄν με οἴεσθε τοσάδε ἔτη διαγε- 
᾿ , ΄ ΄ νέσθαι, εἰ ἔτραττον τὰ δημόσια, καὶ πράττων ἀξίως 

᾽ Ν ᾽ Ἄν ΠΝ ΄ -» ΄ δ. δῇ 
ἀνδρὸς ἀγαθοῦ ἐβοήθουν τοῖς δικαίοις «καί, ὥσπερ 

1ο 

’ "“ ΝΥ ,ὔ Ε] ᾽ ΄-“ - 

χρή; τοῦτο περὶ πλείστου ἐποιούμην; πολλοῦ γε δεῖ, 

ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι. οὐδὲ γὰρ ἂν ἄλλος ἀνθρώπων 
“- ΕΙΣ 

τ οὐδείς. ἀλλ᾽ ἐγὼ διὰ παντὸς τοῦ βίου δημοσίᾳ τε, εἴ 
’ Ε ΄“- ΄“ ἈΝ ΕῚ ’΄ ε 5.4 

πού τι ἔπραξα, τοιοῦτος φανοῦμαι, καὶ ἰδίᾳ ὁ αὐτὸς 
ι α 3 Ν ὔ ’ 3.Ν εἿ Ἁ 

οὗτος, οὐδενὶ πώποτε ξυγχωρήσας οὐδὲν παρὰ τὸ 

δίκαιον οὔτε ἄλλῳ οὔτε τούτων οὐδενί, οὖς οἱ δια- 
Ν βάλλοντές μέ φασιν ἐμοὺς μαθητὰς εἶναι. ἐγὼ δὲ 

΄ Α ᾽ Ν ’ὔ ἢ ὁ ΄ ᾿᾽ Ψ ’ :ο διδάσκαλος μὲν οὐδενὸς πώποτ᾽ ἐγενόμην" εἰ δέ τίς 

μου λέγοντος καὶ τὰ ἐμαυτοῦ πράττοντος ἐπιθυμεῖ 

ἀκούειν, εἴτε νεώτερος εἴτε πρεσβύτερος, οὐδενὶ 
΄ ᾽ ΄ 

πώποτε ἐφθόνησα, οὐδὲ χρήματα μὲν λαμβάνων ἢ 

9. ὑμῖν] Βοὸ Μ55., ἀπᾷ οὐ. ρΌΠοΓΑΠγ. ὑμῶν ἰ5 ἃ οοπ͵θοξαγο οἵ ἮΙ. 

9. μάρτυρες] ΤῊΘ μαρτυρίαι αῖὸ λεῖσθαι ΝΙΊοἰαΒ᾽ Βοη, ΤΔΟ 68 208 
Βαρροβοά ἴο ἔθ ]]ονν μθγο. Τη- 
ἰγοά, Ρ. χυ!, 

20. διδάσκαλος οὐδενὸς] ΗΘ 
ΠΊΘΆΠ8. (866. Ὁ ὈΘΪον) ὑμαῦ Π6 
ἱπηραγ θα πὸ μάθημα,--πο Ρῥγο- 
Τοββίομδ! Κηον]οᾶρθ; ουθῃ οἵ 
καλοκαγαθία ἮΘ ΠΘΥ͂ΘΥ ὑπέσχετο 
διδάσκαλος εἶναι χοῦ, Μο, 1. 
ἴϊ, 3. ΟΥὨ μῖθ ἀθοϊηΐησ ἐπιμε- 

ἃ, Ὑγηδῦ μ βουρθῃ ἴο ἱπηραγῦ 
γγαϑ ΤαΠΟΥ ἃ δαὶ οὗ τηϊπᾶ ; 
“ποὺ ἕο αἴβρθηβθ γοδαγ-τηδᾶθ 
ἐγαΐῃ ΚΘ 50 τοῦ οοίῃ, Ῥαΐ 
ἴο δύνα κθὴ {π6 βθη86 οὗ σα ἢ 
δα νἱσέθο; ποὺ ἰο ἴογοθ δῖ 
ΟΥ̓ ΘΟΗγ]οἰϊοηΒ οα. ΟΠ 6.5, Ὀαῦ 
ἴο ἰοβύ ὑποὶνβ.". ---ο! θυ. 



ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 87 

διαλέγομαι μὴ λαμβάνων δ᾽ οὔ, ἀλλ᾽ ὁμοίως καὶ 

πλουσίῳ καὶ πένητι παρέχω ἐμαυτὸν ἐρωτᾷν, καὶ ἐάν 

τις βούληται ἀποκρινόμενος ἀκούειν ὧν ἂν λέγω. καὶ 

τούτων ἐγὼ εἴτε τις χρηστὸς γίγνεται εἴτε μή, οὐκ 
ἂν δικαίως τὴν αἰτίαν ὑπέχοιμι, ὧν μήτε ὑπεσχόμην 5 
μηδενὶ μηδὲν πώποτε μάθημα μήτε ἐδίδαξα" εἰ δέ τίς 

φησι παρ᾽ ἐμοῦ πώποτέ τι μαθεῖν ἣ ἀκοῦσαι ἰδίᾳ ὅ τι 

"μὴ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες, εὖ ἴστε ὅτι οὐκ ἀληθῆ λέγει. 

3 ΧΧΙΠ. ᾿Αλλὰ διὰ τί δή ποτε μετ᾽ ἐμοῦ χαίρουσί --α Ξω- 

τινες πολὺν χρόνον διατρίβοντες ; ἀκηκόατε, ὦ ἄν- το μὰ νὰ 

᾿ς δρες ᾿Αθηναῖοι: πᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ εἶπον" δροὰ μμδο. 

ὅτι ἀκούοντες χαίρουσιν ἐξεταζομένοις τοῖς οἰομένοις “Υ 
μὲν εἶναι σοφοῖς, οὖσι δ᾽ οὔ ἔστι γὰρ οὐκ ἀηδές. 
ἐμοὶ δὲ τοῦτο, ὡς ἐγώ φημι, προστέτακται ὑπὸ τοῦ 

θεοῦ πράττειν καὶ ἐκ μαντείων καὶ ἐξ ἐνυπνίων καὶ 15 
παντὶ τρόπῳ, ᾧπερ τίς ποτε καὶ ἄλλη θεία μοῖρα 

᾿ς ἀνθρώπῳ καὶ ὁτιοῦν προσέταξε πράττειν. ταῦτα, ὦ 
᾿ς ᾿Αθηναῖοι, καὶ ἀληθῆ ἐστὶ καὶ εὐέλεγκτα. εἰ γὰρ δὴ 

ἃ ξἔγωγε τῶν νέων τοὺς μὲν διαφθείρω, τοὺς δὲ διέφ- 
᾿ς θάρκα, χρῆν δήπου, εἴτε τινὲξ αὐτῶν πρεσβύτεροι :ο 

γενόμενοι ἔγνωσαν ὅτι νέοις οὖσιν αὐτοῖς ἐγὼ κακὸν 

πώποτέ τι ξυνεβούλευσα, νυνὶ αὐτοὺς ἀναβαίνοντας 

ἐμοῦ κατηγορεῖν καὶ τιμωρεῖσθαι: εἰ δὲ μὴ αὐτοὶ 

ἤθελον, τῶν οἰκείων τινὰς τῶν ἐκείνων, πατέρας καὶ 

ἀδελφοὺς καὶ ἄλλους τοὺς προσήκοντας, εἴπερ ὑπ᾽ 25 

11. εἶπον] ΚΞ'ο ΘίΔΠΡαῦπι, τσ εγ. εἶπον, Ἡδττηδηπ, 8.66 
ΟὐπμπηρηΐαγΥ, 

2. καὶ ἐάν τιςἾ ΤῊ 8 ἃ βοῦῦξ Ῥοΐηρ ἱπξοιήεοίοᾷ,. ΤΉΘη ὅτι ἴδ 
ὙΆΥ οἵ βαγίησ, "Απὰ 1 πὶ τον “ἍὙῬοοδιιβο 8.66. (Π6 ϑχδιηρίοβ 
ἴο αποδέίοη Βῖπι, 1 "6 οῃοοβοβι᾽ ψβπϊοῖ (8110. ᾳυοίο85---Επέῃγ- 
᾿ς 12. ὅτι ἀκούοντες ΒΕΔ} 10. εἰρμύ-ὀ γῆγο 3 Ρ, θρ. 1. 332 ἃ, ΠῚ. 
Ἰγ 7οἷπ ἐπῖβ τε ἀλλὰ διὰ τί-- 402 6, 4τὸ ἃ. 
διατρίβοντες ; [ἢ ἀκηκόατε----εἶπον" 
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ἐμοῦ τι κακὸν ἐπεπόνθεσαν αὐτῶν οἱ οἰκεῖοι, νῦν μεμ- Ῥ- 
“ ΄ Α ’ ᾽ “ 

νῆσθαι καὶ τιμωρεῖσθαι. πάντως δὲ πάρεισιν αὐτῶν 

πολλοὶ ἐνταυθοῖ, οὖς ἐγὼ ὁρῶ, πρῶτον μὲν Κρίτων 
οὑτοσί, ἐμὸς ἡλικιώτης καὶ δημότης, Κριτοβούλου ὁ 

δτοῦδε πατήρ᾽ ἔπειτα Λυσανίας ὁ Σφήττιος, Αἰσχίνυ 
τοῦδε πατήρ' ἔτι ᾿Αντιφῶν ὁ Κηφισιεὺς οὗτοσ, 
᾿Επιγένους πατήρ ἄλλοι τοίνυν οὗτοι, ὧν οἱ ἀδελφοὶ 

ἐν ταύτῃ τῇ διατριβῇ γεγόνασι, Νικόστρατος, ὁ Θεο-. 
ζοτίδου, ἀδελφὸς Θεοδότου---καὶ ὁ μὲν Θεόδοτος 

ἌΡΗ: 

ΞΟ 

2. καὶ τιμωρεῖσθαι] ΒΒ οἴῃ. ; ΥΖ τοίαϊπ ; Η Ῥγδοκοίβ, ΤῊΘ 
ἩΠΚΘΙΙΠοοά ἰβ ποὺ στθαῦ ἐμπαῦ {Π6 νγοτάβ βασθ θθθὴ ἰηβοσέθα ἔγοτα 
{π6 ομά οἵ {πὸ ἔουπιθυ βθηΐθπο (Η Ὀγδοκοῖίβ ἔπθῖὰ ἐΐθγθ, ὈΥ͂ 
τηϊβία Κθ) ; ἐπ6 σθγίμτη αἰπιοβὺ γθααῖνοβ ἔμϑιηα ; ἃπα ἔπθγθ 15 ροϊηῦ 
ἴῃ αὐ δαύηρ {π6 βᾶπηθ νἱπάϊούϊνο ἔθ ηρ ἴο ὉΠ ΚΙΠΒιηΘη ἃΒ ἴο 
{π6 γουίηβ ἐπϑιηβοῖνοθ, ΤῊΘ τϑρϑυϊ οι 18 {κὸ Βυαῦαβ᾽ τϑρθ- 
εἰξίοπ οὗ “ἴον. μἷπη μαγ 1 οἴοηαθα, ἴῃ ΒΒΑοβρθαγθβ 68]. (268, 
ἈΑοὐ 1Π1,| ἕοθμθ 11, 

4. Κριτοβούλου Χ..}] ὙΠ 
Οὐἱξοθυ]5 ϑοογαῦθβ ΠΟ] 45. οοη- 
γουβδύϊοη ἴθ Χοη. Μοτη. 1. 11], 
11. νι. Ηθϑ 5 πιθηὐϊομοϑα ἃ150 ἴῃ 
Αἰμθη. Ὗ. 2208, Ἰ ἢ ΖΒ Π Π65, 
ἀἰἸβο πρτ βηθα ἔγοση οὐμουβ οὗ 
16 πᾶπιθ ἃ8 ὁ Σωκρατικός, {Π6 
Β005 οἵ Τιγεαηΐϊαβ (866. Τϊορ. 
Τδοτί. 17, 60), ο αἰδουνγασαβ 
Ῥοοδμηθ ἃ ἰθδοιον [ῸΓ ΤΠΟΠΘΥ͂ 
οἵ μ6 Βοοτγαίϊς ἀοοίγϊηθ5, δᾶ 
υτοίθ ϑοογαῦϊο ἀἸΆ]οστιοβ (0 Π0]. 
ἴπ Μοποχ.). Ηθ νγὰβ αὖ γδυὶ- 
8Ππ06. νὴ ἢ Αὐἱβέρρυβ (1λιζαο 
49 Ὄϊρ. ὅοο. βού. {1ν ὃ ̓  δηά 
{πογθ 15 ἃ ἔταρτηθηΐ οὗ δὴ ἴῃ- 
νϑοῦϊνο τυ θη ἀραϊηβὲ Ὠϊπὶ ἈΥ͂ 
Τι γβῖδβ, ΠΠ αβύγαξίπρ ἐμ 6 Θητὶτν 
οἵ ἴπ6 Οταΐουβ ἀραϊηϑὺ ἐμ ὅ0- 
οὐδ ϊβίβ : Ἠ6 ἴβ οὐ {Π|6 ΘΟ ΡΘΗ͂ 
πᾶτηθα ἴῃ {πΠ6 ῬΠφάο (59 "). 
Ἐρίροπθβ ἰβ τηθηξουθά Χρη. 
Μοια, 111, χὶϊ, σ, δπὰ Ῥηφάᾶο 
59 : [8 ζαΐμου Απορμο ἰβ 
ποῦ οὐμουυσῖβο Κπόοῃ, οπιο- 

ἄοοιυθ, ἐπ ἴαέμοῦ οὗ Ῥαγαΐυϑ 
δηα ΤΠ ΘΑΡΈΒ, 15 8 1 ου]οοα οΥ 
ἴῃ ἐπ ΤΊ ραροβ. Οἱ ΤΉραροβ ἴδ 
15 βαϊᾷ, Εβθρ. 406 Ὁ, εἴη δ᾽ ἂν καὶ 
ὁ τοῦ ἡμετέρου ἑταίρου Θεάγους 
χαλινὸς οἷος κατασχεῖν᾽ καὶ γὰρ 
Θεάγει τὰ μὲν ἄλλα πάντα παρε- 
σκεύασται πρὸς τὸ ἐκπεσεῖν φιλο- 
σοφίας, ἡ δὲ τοῦ σώματος νοσο- 
τροφία ἀπείργουσα αὐτὸν τῶν πο- 
λιτικῶν κατέχει. Αἀϊτηδηύιβ 15 
8 ἰηξου]οοαίονῦ ἴῃ ἔπ Ἐδθρ. 

(351-368, 5648). ΑΡΟΙ]οδοναΒ 
ἈΡΡΘαγΒ ἴθ {86 Ῥεάο (59 ἃ, 
117 4) ἃ5 Ῥαββιοπαίθὶ υ δἰξδομοᾶ 
ἴο οογαΐθβ, δά ἰπ {Π6 ϑὄγτηρ. 
ΒΆγΒ οἵ ΠΪΠΊΒ6Ι (172 6), ἐγὼ 
Σωκράτει συνδιατρίβω καὶ ἐπιμελὲς 
πεποίημαι ἑκάστης ἡμέρας εἰδέναι 
ὅ τι ἂν λέγῃ ἢ πράττῃ, ἃπὰ ἴ8 
Βα (173 4) ἰο αν μοῦ τὴν 
ἐπωνυμίαν τὸ μανικὸς καλεῖσθαι, 
ΝΙοοβίσαύαβ, ΤἼηθοδοξαβ, Ῥαγὰ- 
18, δηὰ Πὐδηίοάογιιβ ΔῚῸ ΟὨΪΥ͂ 
τηθηὐοηθα ΠΘΓΘ, 
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3: τετελεύτηκεν, ὥστε οὐκ ἂν ἐκεῖνός γε αὐτοῦ κατα- 

4. δεηθείη----, καὶ Πάραλος ὅδε, ὁ Δημοδόκου, οὗ ἦν 

᾿ Θεάγης ἀδελφός" ὅδε δὲ ᾿Αδείμαντος, ὁ ̓Αρίστωνοιὶ 

οὗ ἀδελφὸς οὑτοσὶ Πλάτων, καὶ Αἰαντόδωρος, οὗ 

᾿Απολλόδωρος ὅδε ἀδελφός. καὶ ἄλλους πολλοὺς 5 
᾿. ἐγὼ ἔχω ὑμῖν εἰπεῖν, ὧν τινὰ ἐχρῆν μάλιστα μὲν ἐν 

τῷ ἑαυτοῦ λόγῳ παρασχέσθαι Μέλητον μάρτυρα" 
᾿ εἰ δὲ τότε ἐπελάθετο, νῦν παρασχέσθω, ἐγὼ παρα- 
᾿ς χωρῶ, καὶ λεγέτω, εἴ τι ἔχει τοιοῦτον. ἀλλὰ τούτου 

πᾶν τοὐναντίον εὑρήσετε, ὦ ἄνδρες, πάντας ἐμοὶ το 
᾿ βοηθεῖν ἑτοίμους τῷ διαφθείροντι, τῷ κακὰ ἐργαζο- 
Ῥ μένῳ τοὺς οἰκείους αὐτῶν, ὥς φασι Μέλητος καὶ 
ΠΟ ἤΑνυτος. αὐτοὶ μὲν γὰρ οἱ διεφθαρμένοι τάχ᾽ ἂν 
᾿ λόγον ἔχοιεν βοηθοῦντες" οἱ δὲ ἀδιάφθαρτοι, πρεσ- 
- βύτεροι ἤδη ἄνδρες, οἱ τούτων προσήκοντες, τίνα τ5 

ἄλλον ἔχουσι λόγον βοηθοῦντες ἐμοὶ ἀλλ᾽ ἢ τὸν 

᾿ ὀρθόν τε καὶ δίκαιον, ὅτι ξυνίσασι Μελήτῳ μὲν ψευ- 

δομένῳ, ἐμοὶ δὲ ὀληθέμοντε; 

ΧΧΠΙ. Εὖεν δή, ὦ ἄνδρες" ἃ μὲν ἐγὼ ἔχοιμ᾽ Οὐποῖα- 
᾿ βίοῃ ;--- 
᾿ς ἂν ἀπολογεῖσθαι, σχεδόν ἐ ἐστι ταῦτα καὶ ἄλλα ἴσως :ο τειθοι ἕος 
; ποῦ 6ῃ- 

τοιαῦτα. τάχα δ᾽ ἄν τις ὑμῶν ἀγανακτήσειεν ἀνα-ὀ ιτοάθης 
Ὥ μνησθεὶς ἑαυτοῦ, εἰ ὁ μὲν καὶ ἐλάττω τουτουῖ τοῦ οἵ υἱο 

ἀγῶνος ἀγῶνα ἀγωνιζόμενος ἐδεήθη τε καὶ ἱκέτευσε 

τοὺς δικαστὰς μετὰ πολλῶν δακρύων, παιδία τε 

αὑτοῦ ἀναβιβασάμενος, ἵνα ὅ τι μάλιστα ἐλεηθείη, :ς 

καὶ ἄλλους τῶν οἰκείων καὶ φίλων πολλούς, ἐγὼ δὲ 

ἾΩΝ καταδεηθείη)] ΤῊΘ κατα-- βήματος, ἕως ἂν εἴπῃς. Νοίο ὈῪ 
τλοδι ΔΌΒΟΠΟΘ οὗ 841} γόβοσυθ (δ νγᾶὰὺ, ἐμὲ ἔπ οχατηϊπδέϊοη 

οὗ πιοἀίδορίϊοη : ΠΟΙ 'ἰπ ἃ ΡῬαἃὰ οἵ υνξηθβδβοβ νγὰβ οχίγα ἰὸ δ 
ΟΠ Β6Π80 ἴδ ΘΟΧΡΓΘΒΒΟΒ 8Δἢ ὈΠργΐη- ἐ{π|6 Δ] ονγθὰ ἴον 6 ρ]θδάϊηρε; 
᾿ς οἱρεᾶ δοί. Ὀΐρ. 122. οἵ, Τιγβίαθ χχὶϊ, 4, 8. ῬΡ. τ66, 
᾿: 8, ἐγὼ παραχωρῶ] ΤῺ Ὁ} 167, καί μοι ἐπίλαβε τὸ ὕδωρ. 
᾿ς ΦΧΡΓΟΒΕΙΟΣ ΟΟΟῸΪΒ ἴπ, 11], 26. ἐγὼ δὲ ἄρα] “Απὰ {Ὁ 

Ιόρ. Ρ. 77, παραχωρῶ σοι τοῦ πα ἊΝ 1; 
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οὐδὲν ἄρα τούτων ποιήσω, καὶ ταῦτα κινδυνεύων, Ρ. 3 
ὡς ἂν δόξαιμι, τὸν ἔσχατον κίνδυνον. β 

ταῦτα ἐννοήσας αὐθαδέστερον ἂν πρός με σχοίη, 
΄“ ’ “ Δ » » “ 

καὶ ὀργισθεὶς αὐτοῖς τούτοις θεῖτο ἂν μετ᾽ ὀργῆς 
-“ - 2 » » ΄σ 

5τὴν ψῆφον. εἰ δή τις ὑμῶν οὕτως ἔχει,---οὐκ ἀξιῶ ἃ 
“ ΕἾ “ Ν 

μὲν γὰρ ἔγωγε" εἰ δ᾽ οὖν, ἐπιεικἢ ἄν μοι δοκῶ πρὸς 
“- , ’ σ΄ » , ἘΠ Ἃἤ δ ςἄ ΄, τοῦτον λέγειν λέγων ὅτι ἐμοί, ὦ ἄριστε, εἰσὶ μν 

τάχ᾽ οὖν τις 

΄ ΄ ΄“- Ν Ν -“ 

πού τινες καὶ οἰκεῖοι" καὶ γὰρ τοῦτο αὐτὸ τὸ τοῦ 

Ὁμήρου, οὐδ᾽ ἐγὼ ἀπὸ δρυὸς οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης πέ- 
᾽ ᾿- τὰ 3 ΄,ὔ σ Ἀ « ἄν ,ὔ ᾽ 

τοῴφυκα, ἀλλ᾽ ἐξ ἀνθρώπων, ὥστε καὶ οἰκεῖοί μοί εἰσι 
ν ε “5 3 Κ» Ε “ “ Φ ; ᾽,ὔ 

καὶ υἱεῖς, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τρεῖς, εἷς μὲν μειράκιον 

ἤδη, δύο δὲ παιδία: ἀλλ᾽ ὅμως οὐδέν᾽ αὐτῶν δεῦρο 

ἀναβιβασάμενος δεήσομαι ὑμῶν ἀποψηφίσασθαι. τί 

δὴ οὖν οὐδὲν τούτων ποιήσω; οὐκ αὐθαδιζόμενος, ς 

τ ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, οὐδ᾽ ὑμᾶς ἀτιμάζων, ἀλλ᾽ εἰ μὲν 

θ λέ ἐγὼ ἔ ὃς θά ἢ μή, ἄλλ ἀαρραλέως ἐγὼ ἔχω πρὸς θάνατον ἢ μή, ος 

λόγος, πρὸς δ᾽ οὖν δόξαν καὶ ἐμοὶ καὶ ὑμῖν καὶ ὅλῃ 
μνρ"ν - ΄“ 3 Α ’ Ἁ 

τῇ πόλει οὔ μοι δοκεῖ καλὸν εἶναι ἐμὲ τούτων οὐδὲν 
- ’ “ 

ποιεῖν καὶ τηλικόνδε ὄντα καὶ τοῦτο τοὔνομα ἔχοντα, 
"ο εἴτ᾽ οὖν ἀληθὲς εἴτ᾽ οὖν ψεῦδος" ἀλλ᾽ οὖν δεδογμένον 

γέ ἐστι τῷ Σωκράτει διαφέρειν τινὲ τῶν πολλῶν 

21. τῷ Σωκράτει] ΥἹ τὸν Σωκράτη, ΖΗ τὸ Σωκράτη, Βού 1 
βοὴ ΜΞ, δυυονῦιέγ. ΤΠ6 Ἰαβδὺ 15 υγουβῦ ; Ὁ} βοἢ δ οιαρμδξὶο 
86 οὗὁἨ {π6 πᾶτηθ ϑοογαῦθβ ῬδΙΡΌΙΥ σθααΐγοθ {Π6 ἀγίϊοϊο, Απᾶ 

του γεν ονενννμερλο τ δρωφυ κκας τοδὶ εὐλοὶ νυν ᾿ 

2. ὡς ἂν δόξαιμι] ἩΘίοΥΒ. ἕο 11. εἷς μὲν μδταργοοἶο5 
κίνδυνον, ποῦ ἐο ἔσχατον --- ἀδΔη- (Χοη, Μομι. ΤΙ, ἴΐ. 1). δύο" 
56 ., 88. ἤθ χου]Ἱά ἐμίηῖς 1, ΒΟΡΒγοπΐβουβ δηᾶ ΜΓΘΠΘΧΘΠΙΙΒ 

5. οὐκ ἀξιῶ μὲν γὰρ γὰρ (Ρμεάο ττό "). 
ΤΘίουβ (ο εἰ"---[“1 βὰν ἐ..] ἴον 15. εἰ μὲν] “ΥΒΘΈΠΟΥ 1 οἂπ 
ἐποιρὴ 1 ἀο ποὺ ὀχρθοὶ Ἶε οἵ 
γοα, γοῦ [τηλκίηρ {86 ϑΌΡρο- 
Βι(ϊοη,] ἐγ 1 βῃουϊά Βδ βο. 

6. ἐπιεικῆ] ῇ Ομ Οἰἰαἰουγ. 
9. Ὁμήρου] Οάγεβ. χὶχ. 163. 

Ἰοοῖς ἀφαίῃῃ ἰπ ἐπ ἔμοθ οὐ" ποί. 
- ον 6}}. 

19. τοὔνομα] ΤῊΘ πᾶηθ οὗ 
σοφός" οἵ. 20 ἃ, ἀπᾷ ὈεΙον, εἴτε 
σοφίᾳ εἴτε κιτιλ. 
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ἀνθρώπων. εἰ οὖν ὑμῶν οἱ δοκοῦντες διαφέρειν εἴτε 
σοφίᾳ εἴτε ἀνδρείᾳ εἴτε ἄλλῃ ἡτινιοῦν ἀρετῇ τοιοῦτοι 
ἔσονται, αἰσχρὸν ἂν εἴη" οἴουσπερ ἐγὼ πολλάκις 

᾿ ως: Φ -“ ΜΡῸΡ ΠΥ, “- Υ 53 
᾿ εῶρακά τινας, ὅταν κρίνωνται, δοκοῦντας μέν τι εἶναι, 
οι ’ πὺ ὦ ’ ε ’ » ’ 
᾿ θαυμάσια δὲ ἐργαζομένους, ὡς δεινόν τι οἰομένους 5 

πείσεσθαι εἰ ἀποθανοῦνται, ὥσπερ ἀθανάτων ἐσομέ- 
᾿ ψῶν, ἐὰν ὑμεῖς αὐτοὺς μὴ ἀποκτείνητε" οἱ ἐμοὶ δοκοῦ- 

τ ’ ΄“- ᾿ σιν αἰσχύνην τῇ πόλει περιάπτειν, ὥστ᾽ ἄν τινα καὶ 
΄- ’ ΄- ν 

τῶν ξένων ὑπολαβεῖν ὅτι οἱ διαφέροντες ᾿Αθηναίων 
᾽ ’ “ ω ΄“ 

εἰς ἀρετήν, οὖς αὐτοὶ ἑαυτῶν ἔν τε ταῖς ἀρχαῖς καὶ το 
-“ Ν “ “-“ 

ταῖς ἄλλαις τιμαῖς προκρίνουσιν, οὗτοι γυναικῶν 
»ὼ2" - ΄σ οὐδὲν διαφέρουσι. ταῦτα γάρ, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, 

οὔτε ὑμᾶς χρὴ ποιεῖν τοὺς δοκοῦντας καὶ ὁτιοῦν 
ν ἦ͵ν ΕῪ ε - “ “ἐς ᾽ ’ὔ » ἶ 

εἶναι, οὔτ᾿, ἂν ἡμεῖς ποιῶμεν, ὑμᾶς ἐπιτρέπειν, ἀλλα 

᾿ τοῦτο αὐτὸ ἐνδείκνυσθαι, ὅτι πολὺ μᾶλλον καταψη - τ5 

ασαϊπβὺ Βοΐδ ἐπΐβ δα τὸν Σωκράτη 5ἰαη ἐμ οοπβί ἀογαξίομ, ἐπαῦ 
πο τηθαπίπρ υγουὰ θ6 “Ῥϑορὶθ ἢαγθ πιδᾶθ ἀρ ὑπϑὶν τηϊπβ. ἐμαῦ 
οσγαίεβ ἐξ ἐο αἰ δον :᾿ [Ὁ 15 {η6 ἴουτη οἵ ἃ σϑβοϊαὔϊοη ΒΟ ἐ8 ἐὸ 
ἔαϊκο οἴἶδδοϊ ; ψΠθυθαβ (Π6 τηρδηΐμρ τϑαπγοα 15 “ὉΠΘΥ μᾶγθ τηδαθ 

ἐμοῖσ ταϊπβ ἐμαὶ ϑοογαίεβ αἰ θυ πον. τῷ Σωκράτει Ἰδᾶν65 
ἶβ οἶδαυ. Τὸ ἴβ {π6 τοδάϊηρσ οἵ Οχοη. δπα ἔνθ οἶμον ΜΞΝ, ; 

πὰ ἴῃ δοοορέϊηρ ἴξ νγ [Ὁ]]οὐν Βουμμαγὰν (ϑ γπίαχ. Ρ. 94), γ8Ὸ 
Βιρροτέβ ἴἢ τ ἢ ῬΆγΆ]16158. 3.6 ισ. 183. 

2. ἀνδρείᾳῇ!ἡ Οχοη. Βογθ [88 ἀνδρίᾳ, Ὀὰῤ 18 ποὲ οομπβίβέθηξ. 
Τιπάον (οὴ Ατ. ΝῸΡ. 510} βαγβ ἀνδρεία ΔΙοπθ ἰβ ἐ:6 ἔστιθ [ὉΓΠῚ, 
--τβ ργονοᾶ (1) ὈῪ ἐπ Ἰοπῖς ἀϊφυοβὶβ ἀνδρηΐη" (2) ὈῪ ἔθ ἔδοῦ 
ἐδπαξ ἴπ ῬΟΘΕΓΥ ἴδ ΠΘΥΟΥ ΟΟΟΙΒ ΠΟΥ (86 τηθέγο γου!ὰ στϑασΐγο 
ἀνδρία τ δι Ἐπν, δτγο. Ἐ᾿. 475, πατὴρ ἐπύργου, μέγα φρονῶν 
ἐπ᾽ ἀνδρίᾳ, νυ Ὡ]ο ἢ) ἘΠ ΠΡ ΙΘῪ μδὰ8 ϑιηθη θά εὐανδρίᾳν ; (3) Ὀγ μι6 ἰοδἐϊ- 
ΤΩΟΩΥ͂ οὗ Εϊέγτη. ΜΙ. ἡ. 461. 53, ὑμαῦ ἔπο ὑγδαϊ τομαὶ οὐ ΒΟσ ΆΡΕΥ 
Ὑγὰ8 ἀνδρεία {1}} Α Ρο]]ομΐαΒ ἰηνοηίοα ἀνδρία" (4) ὈῪ {6 Ργθρου- 

ΠῚ δοτοῖξης οὐμβοτάποο οἵ ἐμο ΜΒΒ. ἰο ἀνδρεία. 1. υἱν ᾿μδὴ 
ὙῊ ὑμᾶς, ΒΞΖ ((Ο]Ποννησ 2 ΜΗ5,) ἡμᾶς. Ἡ κΞαγβ “ὑμᾶς οοτη- 
τηοάστη βοηβαϊη Ργθροῦ ; πθο ΡΙοθθπι, τηοᾶο δἰΐαυο ἰοοὸ Βαροσὶ 
γοὶϊέ, ἴλσοτθ, ἢθς 8ἷ βίῃ ρ! ἐδοϊδηΐ, ρογτηϊίογο ἀθῦογο.᾽ 

3. ἔσονται) “Ἰῇ τὸ ἅτ 0 γίνη ἃ αἰδογοπέ ἐστ (0 ἐδ0 
Πᾶν 00} οοπᾶποϊ ὁπ ἐῃ6 ρατύ τηρδηΐηρ, 
οἵ ἔμοβο,᾿ ὥο. εἶεν ουὰ πᾶγο 
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“- -“ Ἀ “-“ ,ὔ ᾿ ,’ ᾿ 

φιεῖσθε τοῦ τὰ ἐλεεινὰ ταῦτα δράματα εἰσάγοντος ΡῬ. 3: 
Ἀ ’ ΄“- ΕΝ ΄-“ « ᾿ 

καὶ καταγέλαστον τὴν πόλιν ποιοῦντος ἢ τοῦ ηἡσυ- 

χίαν ἄγοντος. 
ΧΧΙΨ. Χωρὶς δὲ τῆς δόξης, ὦ ἄνδρες, οὐδὲ 

5 δίκαιόν μοι δοκεῖ εἶναι δεῖσθαι τοῦ δικαστοῦ οὐδὲ ο 
δεόμενον ἀποφεύγειν, ἀλλὰ διδάσκειν καὶ πείθειν. 
οὐ γὰρ ἐπὶ τούτῳ κάθηται ὁ δικαστής, ἐπὶ τῷ κατα- 

χαρίζεσθαι τὰ δίκαια, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ κρίνειν ταῦτα" 
καὶ ὀμώμοκεν οὐ χαριεῖσθαι οἷς ἂν δοκῇ αὐτῷ, ἀλλὰ 

οὔκουν χρὴ οὔτε ἡμᾶς 
ἐθίζειν ὑμᾶς ἐπιορκεῖν, οὔθ᾽ ὑμᾶς ἐθίζεσθαι: οὐδέ- 

Ὶ Ἀ “ 

τοδικάσειν κατὰ τοὺς νόμους. 

Ἀ Δ « ΄-“ ᾽ ΄“- Ε 3 ᾽ Ἂν τ 

τεροι γὰρ ἂν ἡμῶν εὐσεβοῖεν. μὴ οὖν ἀξιοῦτέ με, 
Ἂν ᾽ “ -“ “- Ἀ ε ΄-“ ͵7 

ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τοιαῦτα δεῖν πρὸς ὑμᾶς πράττειν, 

ἃ μήτε ἡγοῦμαι καλὰ εἶναι μήτε δίκαια μήτε ὅσια, 

ἀδο ραδ νη μοι, βΞ πο ΑΡΘ  ’ 

» ’ὔ τῷ ἄλλως τε μέντοι νὴ Δία πάντως καὶ ἀσεβείας φεύ- ἃ 
φιν , "Ἵ “ Ν " » 

γοντα ὑπὸ Μελήτου τουτου. σαφῶς γαρ ἂν, εἰ 
΄ «ες “ Ν “ “ ὔ 5 ’ 

πείθοιμι ὑμᾶς καὶ τῷ δεῖσθαι βιαζοίμην ὀμωμοκότας, 
« ΄σ “-“ ἂψ 

θεοὺς ἂν διδάσκοιμι μὴ ἡγεῖσθαι ὑμᾶς εἶναι, καὶ 
» ΄- ᾿ Δ -“ 

ἀτεχνῶς ἀπολογούμενος κατηγοροίην ἂν ἐμαυτοῦ ὡς 

9. ὀμώμοκεν] Ῥατέ οἵ {86 
ἡυάροβ οὐ νγὰβ ἦ μὴν ὁμοίως 
ἀκροάσεσθαι τῶν κατηγορούντων 
καὶ τῶν ἀπολογουμένων' ἸβΟΟΙ, 
ΧΥ͂. 21. Ὁ, 314. 

χαριεῖσθαι), “ὙΠπὰῦ ἢ ν}}} 
ποῦ ἈγΟΥΙ νυ ΠΟΤΊΒΟΘΥΟΙ ἮΘ ἴ66}5 
ἱποϊϊηθα ἕο ἔαγουτ. 

1ο. ἡμᾶς] Τοΐθηδαπίβ ἴῃ 
ΘθΠοΓΑΙ. 

11. ἐθίζεσθαι] “ΑἸ]ονν γουγ- 
Βοῖνοβ ἴο "6 δαὶ υαίοα :᾿ δ 
ἰηβίαποο οὔ {6 βϑι-τϊ 16 
Β60η86. Πρ, 88, 

15. ἄλλως---καὶ] “Βαυΐ, Ὄγ 
ΖδυΒ, Θβρθοίδ!]ν, γμθη 1 ἂμ οἢ 
ΤῊΥ͂ ὑσῖαὶ αὖ Μοϊθίυβ᾽ ᾿πβίδποθ 
ἴου ἱτηρίθέγ. Α τοπλδυκΆ 010 

Βγρογθαΐομ, ΤῊΘ ῬὮταβο ἄλλως 
τε πάντως καὶ 15 Τοηῦ ΔΒΌΠΑΘΥ ἰο 
δάση {Π6 μέντοι νὴ Δία (πο 
Ϊβ αἶβδὸ ἃ ἴδιαν ΒΘΟΘΌΘΠΟΘ, 
Ῥμθᾶο 65 ἃ, 68 ἢ, 73 ἃ, Ἐδρ. 
332 8), ΒΙΟΝ οου]ᾶ πᾶν ἔοαπά 
ΠῸ Οἶοῦ οοηγθηΐϊθηῦ Ῥἶδοθ. 
Ὑμαὺ τηᾶῖκοβ βαο ἃ ὑπιθβὶβ 
ῬΟΕΒΙΌΪ6, τ ποὰῦ ῥγοαάϊοθ ἴο 
Ῥουβρί ον, ἰβ ἐπ6 ὙΘΥῪ ἰδοῦ 
ὑμαῦ ἄλλως τε πάντως καὶ 18 ἃ 
ΒΌ ΠΟΙ ΘΟ ἐἈΤΉΣ ΠΥ ῬΏσαβο ὕο 
δάση οἵ {18 αἰβυιθιηθουτηθηῦ 
δα γοὺ θ6 τϑοορῃηϊβοᾷ : ίυ,. 
294. ΤιυΒ ΒΟΚΙΚου, ἴῃ τοδάϊησ 
ΔΥΡΙ ΤΑΥ͂ ἄλλως τε πάντως νὴ 
Δία μάλιστα μέντοι καὶ, 18 γὶὰ9 
οὗ {16 τηδυῖ, 



3 

μίζω τε γάρ, ὦ 

ΑΠΟΛΟΓῚΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 

θεοὺς οὐ νομίζω. ἀλλὰ πολλοῦ δεῖ οὕτως ἔχειν" νο- 
ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ὡς οὐδεὶς τῶν 

Ε ἐμῶν κατηγόρων, καὶ ὑμῖν ἐπιτρέτω καὶ τ θεῷ 

᾽ 

99 

Ε- 5. καὶ ὅμ] ΤῊ ἀεΐοπος οὗ 
᾿ “πἰλιπᾷ ὙΓΒΙΟΝ σου ΟΟΟΌΡΥ 
ἴθ βοοοπᾶ αἰϊνίβίοη οἵ {δ 

ῬΙεδάϊπσε, Ῥοῖηρ ἔμὰβ οοη- 
οἰυάοᾶ, ἔπότο υγου]Ἱᾶ ἕο] ]Πονν ΠΘτῸ 

ἔδο νοξπρ οἵ {Π6 Ἰαάσοβ, δυᾶ 
ς΄ ἐδ δῃπουποοιηθηῦ οἵ ἐποὶν 

᾿ς γψογαϊοί, ἀθοϊασίπρ ἐμθ οἰδΥρθ 
ΟΠ Ρχόνθη. ΤΈΘη πγουἹὰ Ὀορίη ἐπ 
τὰ ἀϊνίδίοη οἵ {Π6 Ρ]οδαἴηρΒ, 

τῆ ἤυβν οὗ ἃ Ξρθθοὴ 
ΘῈ ἔδ6 5βἰάο οἵ (Ππ6 ῥγοβθουξίοη 
ΠΠ ἴῃ δάνοοδου οἵ {πθὸ ρϑῃδὶ ἐν 
᾿ς παπιρά, δηὰ βθοοῃαϊν οἵ ὅο- 
ἢ: τωρσα ραν φααροβοιῤργρὰμ τ 

ῬΟΪΟΟῪ ἀραῖπ ἰδκοβ ἃρ (δ 
ἐπγοδά, Τηϊτγοα, Ρρ. νἱ, χὶ, χυϊῇ. 

"ΠῚ 8. καὶ οὐκ---τοῦτο] ΤῊ Βα]ύ- 
᾿ ἴα οοπηθοξίομι (ρταπηπιδ 0 8}} 

Ξ  Ῥοΐνγθοη ἐπΐ8 οἰδαβο 
διὰ {6 ῥγθοράϊηρ ρατί οἵ ἐδι6 

Βοπΐθηοθ ἰβ ἰάἀϊοιιδίϊο, ΤῈΘ 
Βἰιοτίοθι ὙΥΑῪ 8 ἑακθὴ ἔο αὐτῖνθ 
δὲ ἔπο ρΡαγέϊουϊαν μοι 18. ἐπθ 

Ἰ ο ΧΑΧΥ͂. Τὸ μὲν μὴ ἀγανακτεῖν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθη- 

)6. ναῖοι, ἐπὶ τούτῳ τῷ γεγονότι, ὅτι μου κατεψηφίσασθε, 
᾿ ἄλλα τέ μοι πολλὰ ξυμβάλλεται, καὶ οὐκ ἀνέλπιστόν 

ΟΠ μοι γέγονε τὸ γεγονὸς τοῦτο, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον 

᾿ς θαυμάζω ἑκατέρων τῶν ψήφων τὸν γεγονότα ἀριθ- το 
π΄.» δὴν ν᾿ " “ ΠῚ; " ᾿ μόν. οὐ γὰρ ᾧμην ἔγωγε οὕτω παρ᾽ ὀλίγον ἔσεσθαι, 

ἀλλὰ παρὰ πολύ: νῦν δέ, ὡς ἔοικεν, εἰ τριάκοντα 

Β΄ τῶν; τριάκοντα] 5. ΖΗ ; τρεῖς ΒΞ. ΟΥ ΜΒ5,, Οχοι. στ! ἤν 
ε- οἴδιοτβ ασὲ τριάκοντα" ΜὮοΒ Αἰξὸ ΔΡΡΓΟΥΘΒ 66} ἱπάορομάθμν. 

Ῥοϊπὲ οὗ ἐδπθ βϑηΐθπο: Ὄϊρ. 
258. Τὸ ἰβ ἱποουγθοῦ ἴο βὰρ- 
ΡΙΥΣ, 85 ΘΠ] Ραῦτη (068, ἘΠῊΝ 
καὶ τοῦτο ὅτι] οὐκ, κιτιλ. 
{μὸν ἐμοτ 1 ΗΝ ἃ βυρδεϊξαξίοη οὗ 
ἃ ΒΒοτίου ἴοστη οἵ δχρυγθββίοῃ, 
οοτηροέθ ἴπ ᾿ἰβοῖδ, θὰ ποῦ 
αρτοοῖηρ πῃ {Π6 Ρἷδη. ὁ 
τ 1οἢ 6 Βοπίοποθ βοῖ ουὔ. 

11. οὕτω παρ᾽ ὀλίγον] Ηγρετ- 
Βαΐοαὶ ἴῸ παρ᾽ οὕτως ὀλίγον" 
Ἀφ. 298. [λὲ. “ἃρ ἴο 80 [1- 
εἰὁ᾽ αἰβδγθποθ ἔγομη ἐπ οὐ" 
φυδηίεν οοηραγοᾶ : 1. 6. “80 
οἷοβο. Ὀὶρ. 124. 

τὰ, τριάκοντα] ΤῊΘ πυτη 0 
οὗ οοπαοιηπῖηρ νοΐθβ νγὰ8 281, 
οὖ οἵ ἃ οουτύ οἵ 501: 50 30 
ἷπ τουπα ΠΌΤΩΌΘΥΒ, ΟΥ 21 6χ- 
δοῦν, ομδηρίηρ β᾽άθβ, ψουὰ " 
Βαᾶνο οοοξοά δὴ δοαυϊξία!, ὅΐ'66, 
ἴον ἐπθ ΤὉ11|6Σ ἀἰϊβουββίου οἵ {}18 
Ροϊπέ, Τηϊτοᾷ. Ρ. χὶϊ βαᾷ. 



94 ΠΛΑΤΏΝΟΣ 
μόναι μετέπεσον τῶν ψήφων, ἀποπεφεύγη ἄν. ΜΕέ- Ρ. 36 

“ ΄σ ᾽ὔ 

λητον μὲν οὖν, ὡς ἐμοὶ δοκῶ, καὶ νῦν ἀποπέφευγα, 
᾽ “ “ἢ 

καὶ οὐ μόνον ἀποπέφευγα, ἀλλὰ παντὶ δῆλον τοῦτο 
σ ᾽ Ἁ » ἡ "᾿ Ν ’ Φ 

γε, ὅτι, εἰ μὴ ἀνέβη Ἄνυτος καὶ Λύκων κατηγορῆ- 
-“ ΄ ᾽ 

δσοντες ἐμοῦ, κἂν ὦφλε χιλίας δραχμάς, οὐ μεταλα-Ὁ 

βὼν τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων. 
“ « ’ 

8. Ῥτοροβαὶ ΧΧΥῚ. Τιμᾶται δ᾽ οὖν μοι ὁ ἀνὴρ θανάτου. 
οι {89 3 δα ἂς τ 2 τεῦ ; 3 ν ὃ 
κόρος οἵ εἰεν" ἐγὼ δὲ δὴ τίνος ὑμῖν ἀντιτιμήσομαι, ὦ ἄνδρες 

Ἰαβέῖοθ, ἐν δὴ ε 
--ἰτοηίοα, ᾿Αθηναῖοι; ἣ δῆλον ὅτι τῆς ἀξίας : τί οὖν ; τί ἄξιός 

᾽ “ - ΄- Δ 3 

ιοεἰμι παθεῖν ἢ ἀποτῖσαι, ὅ τι μαθὼν ἐν τῷ βίῳ οὐχ 
« ’ 53 ΕΣ » ᾽ ς Ὁ « , 

ἡσυχίαν ἦγον, ἀλλ᾽ ἀμελήσας ὦνπερ οἱ πολλοὶ, 

χρηματισμοῦ τε καὶ οἰκονομίας καὶ στρατηγιῶν καὶ 

δημηγοριῶν καὶ τῶν ἄλλων ἀρχῶν καὶ ξυνωμοσιῶν 

ΤΊο ἱπηρ]Ἰοαθϊοη. ἴῃ μόναι ἐπαῦ {Π0 τηδήουνγ τγὰθ 5118}} πουἹά 
“ χροοιηθηᾶ ἔπ6 οοΥττιρύϊοη οὗὨ τριάκοντα ἰηΐο τρεῖς. πη Απάοο, 

111, 4. Ὀ.. 23, πεντήκοντα δ ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ΘΙ ΘΠ αὐϊοι (Ὁ πέντε. ΟἿ. 
ΤΆ ον, Τωροίί. Τιγϑ. οὰρ. ΥἱἹ, 

2. ἀποπέφευγα] ΗΔ] ἴῃ Ἰδέ, 
ἴη Δ᾽] πβῖοπ ἕο ἢῖβ ΔΟΟΌΒΟΙΒ 
Ῥοΐηρ ἔσθ ἴο οὔθ, ϑῥοογαίθβ 
ΤΟΡΙοβοηΐβ ὑπ6 ΤηΔ]ΟΥ ΤΥ 88 
οδίαϊπρα Ὀγ ὑπὸ Ἰοϊηῦ ἱπῆποποο 
οἵ {πὸ ὕδγθθ: βιρροβίῃηρ {πθ 
ΘΔο δΟΟΊΒΟΙ ΤΟΡγοβοηξοα ὈΥ͂ 
οπο-ἐ γᾷ οὗ ὑπ6 τιδ]ουϊγ, Μ- 
Ἰούυβ σούβ 1685 ἔπδὴ τοῦ, 1. 6. 
1685 ἔμδῃ οπο- ἢ οἵ {Ππ6 ὙΠ ο]6. 
ΤῊΘ ἱπαϊοίτηθηῦ εἰοοά ἴθ Μο- 
Ἰοίπιβ᾽ πᾶπιθ, Ὀαὺ {Π|0 ΤΟΥ 
ἔουτη 48 0]6 ΘΟΘΊΊΒΘΥ τγὰ8β Απγ- 
ἴὰ8 : 566 ἀρηΐη Τηΐγοά. Ρ. χ. 

6. τὸ πέμπτον μι.) Νοὺ “8 
δ, θὰὺ “{πθ᾽ ἱπα!βρθηβα ]θ 
“Δ: 

1ο. παθεῖν ἢ ἀποτῖσαι] Α ἰθο}- 
ὨΪΟΑ] 169 Ὁ] ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΙ ; ἀποτῖσαι 
ΒΡΡΙ168 ἕο ἃ ῬΘΟΙΠΙΔΥΎ ῬΘΏΔΙΟΥ, 
παθεῖν ἴο ἀραί, ᾿πυρυϊβουτηθηξ, 
ΟΥ̓ ἴπ0 |κ06. 5. Ὅρῃι. ΜΙᾺ, 47. 

Ῥ. 5209, ὅτου ἂν καταγνῷ ἡ ἡλιαία, 
τιμάτω περὶ αὐτοῦ παραχρῆμα, ὅτου 
ἂν δοκῇ ἄξιος εἶναι παθεῖν ἢ ἀπο- 
τῖσαι (ρατύ οἵ ἐπ νόμος ὕβρεως), 
ἴῃ ΤΙπιοογαῦ. 1ΟΡ. Ρ. 733- 

ὅ τι μαθών] . “ἘῸΓ Βανίηρ' 
ἰλκοῦ ἴθ ἱπίο ΠΥ Ποϑᾶ, ἴῃ 
μῃ0 ἀἴβροβαὶ οἵ τὴν [1ἴ0, ἴο 
ΔΘΠΥ͂ τηγ56 1} γοϑὺ ἐν ἴβ ποὺ 
“ἀυσίηρ. 

13. ἄλλων] Ηφγ6 15 ἐπ ἰαϊο- 
τοδύϊο ἀ86 οὗ ἄλλος ἴῸΓ “θ6- 
5465 :᾿ Ὀῖρ. 46. ἄλλων ἈΡΊΘΘΒ᾿ 
ΜΙ 411 ἔπγθο σϑηϊεῖνοβ οΠ]ον- 
ἴπρ: “δηᾶ σψϑαῦ ποῦ Ὀ651468,--- 
τηδρ᾽βίγδοϊο, οἷαδβ, δθᾶ ἴδο- 
ἀϊοηβ.᾽ 

ξυνωμοσιῶν] ΤΉΘθ6. αϑβοοῖίδ- 
ἐϊοηβ ὑγο ἃ5. σἱθ αὖ Αὐθθηβ 
ππᾶον ἰμῃ6 ΤὨΪΡΕΥ 885 ἴῃ {{π|0 
ῬΦΙοΡοπμθβίϑη ὙγΆΓ. 

πάγους 

“ὰσεον χρεν ν πκρδν ἐν ξν πὔξο τ" 

ΘΜ »τρκ ἤρα ς. 



Ε΄ 5. ̓ δὶ δὲ---εὐεργεσίαν)] 'ΤῊΪ5 
οἴδαβο ἱ 5 ἰοὰ ἴῃ ἘΠ6 νογὰ 

Ε βονογηρά ὈΥ ἦα! 
᾿ς απ ἐδπο ἰὼν ψΠ εὐεργετεῖν 15 ἃ 
Π τρἀυπάσπογ. (Αὐ {86 Βδπιθ 
᾿. ἐς τουβῖος ἢ ΔΠΟΐΠΟΥ οἷδιιβθ 

1.861 τ {15 ἰὴ 
'. ἐς τηϊηά, ο ψΒῖοἢ 
᾿ τῶ ψουϊά 6 φαϑδηείαὶ, ὨΔΙΊΘΪΥ, 
᾿ οἷ δὲ ἰδίᾳ ἕκαστον ἔμελλον ἰὼν 
᾿ς εὐεργετεῖν, ἷ. 6. δὲ ἰὼν ἔμελλον 

Ἢ ὙΝ υρϑ Δ. ἰπηδὲ 1 ἐβουϊὰ 
ΟΠ [ΔῪ {6 ρΡομαϊ ἐγ. 
᾿ τ6. Αι παι ϑοὴ Β ΔΙ αι οἶξο8 
ΠΟ Χρη, ἀδ οοῦίᾳ. 11, τα, 18. 

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 9ὅ 

6. καὶ στάσεων τῶν ἐν τῇ πόλει γιγνομένων, ἡγησά- 

ι μενος ἐμαυτὸν τῷ ὄντι ἐπιεικέστερον εἶναι ἢ ὥστε 
᾿ς εἰς ταῦτ᾽ ἰόντα σάζεσθαι, ἐνταῦθα μὲν οὐκ ἦα, οἵ 
ο ἐλθὼν μήτε ὑμῖν μήτε ἐμαυτῷ ἔμελλον μηδὲν ὄφελος 

᾿ εἶναι, ἐπὶ δὲ τὸ ἰδίᾳ ἕκαστον ἰὼν εὐεργετεῖν τὴν 5 

᾿ς μεγίστην εὐεργεσίαν, ὡς ἐγώ φημι, ἐνταῦθα ἦα, 

᾿ ἐπιχειρῶν ἕκαστον ὑμῶν πείθειν μὴ πρότερον μήτε 

τῶν ἑαυτοῦ μηδενὸς ἐπιμελεῖσθαι, πρὶν ἑαυτοῦ ἐπι- 

᾿ς μεληθείη, ὅπως ὡς βέλτιστος καὶ φρονιμώτατος 
᾿ ἔσοιτο, μήτε τῶν τῆς πόλεως, πρὶν αὐτῆς. τῆς πό- τὸ 
 λεῶς, τῶν τε ἄλλων οὕτω κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον 

ἃ πρελεῖσθαι" τί οὖν εἰμὶ ἄξιος παθεῖν τοιοῦτος ὦν; 
᾿ς ἀγαθόν τι, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, εἰ δεῖ γε κατὰ τὴν 

ἀξίαν τῇ ἀληθείᾳ τιμᾶσθαι: καὶ ταῦτά γε ἀγαθὸν 
᾿ τοιοῦτον, ὅ τι ἂν πρέποι ἐμοί. 
᾿ς πένητι εὐεργέτῃ, δεομένῳ ἄγειν σχολὴν ἐπὶ τῇ ὑμε- 

τέρᾳ παρακελεύσει ; οὐκ ἔσθ᾽ ὅ τι μᾶλλον, ὦ ἄνδρες 
᾿Αθηναῖοι, πρέπει οὕτως, ὡς τὸν τοιοῦτον ἄνδρα ἐν 
πρυτανείῳ σιτεῖσθαι, πολύ γε μᾶλλον ἢ εἴ τις ὑμῶν 
ἵππῳ ἢ ξυνωρίδι ἢ ζεύγει νενίκηκεν ᾿Ολυμπίασιν. :ο 

’ 5 ΄ » " 

τί οὖν πρέπει ἀνδρὶ τ5 

Χχ. 10. Ρ-“159. Λαά Ὅρπι. Ἐ'. 

Τ᾿, 330. Ρ. 446, τί δέ; δοίητ᾽ 
ἂν ἐν πρυτανείῳ σίτησιν ἢ ἄλλην 
τιγὰ δωρεάν, αἱ τιμᾶτε τοὺς εὐ- 
εργέτας ; 

1Ἴ. μᾶλλον πρέπει οὕτως ὧρ] 
ΤῊΪ5 15 86 ἔουτη οὗ δουηρδυῖβοι 
ἢ ὡς, σομηρ! οαίοα ὈγῪ {86 
τοδαπᾶαπὺ ἱπβουξίου οἵ οὕτως, 
Ὄιϊρ. τό4. 

20. ζεύγει] Ἠδοτο ἐπ|5. νοτὰ 
Ῥ᾽αἴπὶγ βίαπαάβ (Ὁ. ἔπγοθ ΟΥ 
ἴοα ΠΟΥΒΘΒ, Ἠοβγολΐαβ ἱ ἴῃ νοῦ, 
ΒΆΥΒ καὶ ἐπὶ τριῶν καὶ τεσσάρων 
ἕτασσον. 
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ὁ μὲν γὰρ ὑμᾶς ποιεῖ εὐδαίμονας δοκεῖν [εἶναι], ἐγὼ ν. 3 
δὲ εἶναι" καὶ ὁ μὲν τροφῆς οὐδὲν δεῖται, ἐγὼ δὲ 

δέομαι. εἰ οὖν δεῖ με κατὰ τὸ δίκαιον τῆς ἀξίας τι- ν. 3 
΄ - [4 

μᾶσθαι, τούτου τιμῶμαι, ἐν πρυτανείῳ σιτήσεως. 
- ΄ 

5. ΧΧΥῚ]. Ἴσως οὖν ὑμῖν καὶ ταυτὶ λέγων παρα- 
ζω “ " Ὰ ,Ὁ ᾿ 

πλησίως δοκῶ λέγειν ὥσπερ περὶ τοῦ οἴκτου καὶ τῆς 
,“ α΄ στ 3 ἱ ἀντιβολήσεως, ἀπαυθαδιζύμενος" τὸ δὲ οὐκ ἔστιν, ὦ 

“ - , “ ΄ὔ δ: 

᾿Αθηναῖοι, τοιοῦτον, ἀλλὰ τοιόνδε μᾶλλον. πέπεισμαι 
- " ΄- 

ἐγὼ ἑκὼν εἶναι μηδένα ἀδικεῖν ἀνθρώπων, ἀλλὰ ὑμᾶς 
- ’ 

ιοτοῦτο οὐ πείθω" ὀλίγον γὰρ χρόνον ἀλλήλοις διει- 
ξ 3 4 3 “ Φ᾽ “ 

λέγμεθα" ἐπεί, ὡς ἐγῴῷμαι, εἰ ἦν ὑμῖν νόμος, ὥσπερ 
Ν χλλ ᾽ θ ’ Ν θ ’ὔ Ἁ ’ὔ « ’ Ρ 

καὶ ἄλλοις ἀνθρώποις, περὶ θανάτου μὴ μίαν ἡμέραν 

μόνον κρίνειν, ἀλλὰ πολλάς, ἐπείσθητε ἄν" νῦν δ᾽ οὐ 
: , ῥᾷάδιον ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ μεγάλας διαβολὰς ἀπολύ- 

ἘΞΞΕῸΝ 

ιδεσθαι. πεπεισμένος δὴ ἐγὼ μηδένα ἀδικεῖν πολλοῦ 
’ “-“ ΄ 

δέω ἐμαυτόν γε ἀδικήσειν καὶ κατ᾽ ἐμαυτοῦ ἐρεῖν αὐ- 
΄ ε Ε ΄ ΘΕ “- ν ’ ,ὔ 

τός, ὡς ἄξιός εἰμί του κακοῦ καὶ τιμήσεσθαι τοιούτου 

ὃς ἐ Ὁ, τί δείσας: ἦ μὴ πάθ, ῦ ὗ τινὸς ἐμαυτῷ, τί δείσας; ἢ μὴ πάθω τοῦτο, ο 
7 ΄ ω σ ’ 

Μέλητός μοι τιμᾶται, ὅ φημι οὐκ εἰδέναι οὔτ᾽ εἰ 
᾿ Ν "ὕν ᾽ ΄ » » εν ,ὔ ἈἉ ΄σ Ἂ 

2ο ἀγαθὸν οὔτ᾽ εἰ κακόν ἐστιν; ἀντὶ τούτου δὴ ἕλωμαι 
φ 5 - ΕΣ ’ ΄ 
ὧν εὖ οἶδ᾽ ὅτι κακῶν ὄντων, τούτου τιμησάμενος ; 

γχτν Τλθμαννο τ, λον αροος δ ωρν μναβλζης ον γωνως ον λρετηβονακλφσ Εοὰ φανὸν 

΄ “-“ Ν ’ - » , 
πότερον δεσμοῦ ; καὶ τί με δεῖ ζῆν ἐν δεσμωτηρίῳ, 

δουλεύοντα τῇ ἀεὶ καθισταμένῃ ἀρχῇ, τοῖς ἕνδεκα ; 
ἀλλὰ χρημάτων, καὶ δεδέσθαι ἕως ἂν ἐκτίσω ; ἀλλὰ 

12. ἄλλοις ἀνθρώποι.)]͵ ΤῊΘ 
Τιλοοεοιηοηΐδηβ, ἴο ἰπβίδῃορ, 
ϑοο ΤΗπογά. ἱ. 132. 

δηΐξο ἰηβέθαα οἵἨ ἃ μανέϊοῖρίδὶ 
οοηβύγτιούϊοῃ : Πρ. 270. ᾿- 

23. τοῖς ἔνδεκαῖ εἷς ἀφ᾿ ἑκάσ- 
21. ὧν---ὄντων] Οδῃϊζνο οὗ 

ὃ ποὺ Ὑ] ἢ Ῥαγύϊοὶ ρ]6 αἴδου 
γονῦβ οὗ ἀποισίηῳ, ἄο.: Ὄϊρ, 
26. Τῇ οἴδιβο ΠΟΎΘΥΟΥ 15 
ΘΟΙΡ]ΠἸοαἰοα ὈΥ {Π6 ῬΥΘΒΘΠΟΘ 
οἵ ὅτι, ἱπάϊοαξίνγο οὗ ἃ τοὸ- 
ΤηΘη ΔΥῪ ἰπύθηξίοη ἐοὸ δάορί ἃ 

τῆς φυλῆς ἐγίγνετο, καὶ γραμμα- 
τεὺς (“ ΒΘοΓΟίΔΥΥ) αὐτοῖς συν- 
ηριθμεῖτο" ῬΟΪ]. νἱ], το2. ΤΉΘΥ 
μια ομαγρο οὗ {Π|0 ῬυΐβοηΒ, 88 
ὙὙ6}} ὃ8 οἵ {ῃ6 οχθουθου οὗ 
ΒΘηΐΘΏΟΘΒ, 
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,. ταὐτόν μοί ἐστιν, ὅπερ νῦν δὴ ἔλεγον" οὐ γὰρ ἔστι 
“μοι χρήματα, ὁπόθεν ἐκτίσω. ἀλλὰ δὴ φυγῆς τιμή- 

᾿ς σῶμαι; ἴσως γὰρ ἄν αὶ τούτου τιμήσαιτε. πολλὴ 

ΕΣ με φιλοψυχία ἔχοι, εἰ οὕτως ἀλόγιστός εἰμι, 
᾿ ὥστε μὴ τααλα λογίζεσθαι, ὅ ὅτι ὑμεῖς μὲν ὄντες 5 

πολῖταί μου οὐχ οἷοί τε ἐγένεσθε ἐνεγκεῖν τὰς ἐμὰς 

( 1 διατριβὰς καὶ τοὺς λόγους, ἀλλ᾽ ὑμῖν βαρύτεραι γε 

᾿ γόνασι καὶ ἐπιφθονώτεραι, ὥστε ζητεῖτε αὐτῶν νυνὶ 

᾿ ἀπαλλαγῆναι: ἄλλοι δὲ ἄρα αὐτὰς οἴσουσι ῥᾳδίως. 
᾿πολλοῦ γε δεῖ, ὦ ̓ Αθηναῖοι. καλὸς οὖν ἄν μοι ὁ βίος το 

᾿ εἴη ἐξελθόντι τηλικῷδε ἀνθρώπῳ ἄλλην ἐξ ἄλλης 
᾿ πόλιν πόλεως ἀμειβομένῳ καὶ ἐξελαυνομένῳ ζ ν. εὖ 

᾿ γὰρ οἶδ᾽ ὅ ὅτι, ὅποι ἂν ἔλθω, λέγοντος ἐμοῦ ἀκροά- 

᾿ σονται οἱ νέοι ὥσπερ ἐνθάδε: κἂν μὲν τούτους ἀπε- 

: ᾿ λαύνω, οὗτοι ἐμὲ αὐτοὶ ἐξελῶσι, πείθοντες τοὺς τ5 

' πρεσβυτέρους" ἐὰν δὲ μὴ ἀπελαύνω, οἱ τούτων πα- 

᾿ Τέρες τε καὶ οἰκεῖοι δ᾽ αὐτοὺς τούτους. 

ς ΧΧΥΠΊΙ. Ἴσως οὖν ἄν τις εἴποι: σιγῶν δὲ καὶ 

ἡσυχίαν ἄγων, ὦ Σώκρατες, οὐχ οἷός τ᾽ ἔσει ἡμῖν 
Ε ἐξελθὼν ὧνν; τουτὶ δή ἐστι πάντων χαλεπώτατον 20 

πεῖσαί τινας ὑμῶν. ἐάν τε γὰρ λέγω ὅτι τῷ δῷ 

᾿ ἀνειθέν τοῦτ᾽ ἐστὶ καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἀδύνατον ἡσύχαν 

Ῥμῶ οὐ πείσεσθέ μοι ὡς εἰρωνενομένῳ" ἐάν τ᾽ αὖ 

᾿ λέγω ὅτι καὶ τυγχάνει μέγιστον ἀγαθὸν ὃν ἀνθρώπῳ 

τοῦτο, ἑκάστης ἡμέρας περὶ ἀρετῆς τοὺς λόγους ποι- 1:5 
εἶσθαι καὶ τῶν ἄλλων, περὶ ὧν ὑμεῖς ἐμοῦ ἀκούετε 

Εὐχν ὭΣ ΣὐᾺ ΤΡ ἢ ἐμῶν 

20. τουτὶ] Οἷ, ἑσχἔπα! ποθ οἢ. ταυτησί, 22 6. 

2. ἀλλὰ δὴ] Τηέτοάποοθ ἐ}ι6 11. ἐξελθόντι] “ΤΥ Τ αὶ ἐπθ 
Ἰδὲ οὗ ἃ βουΐθβ οἵ βιιρροβίξίομβ οἷξυ :᾿ δβ βοίον 6, ἐξελθὼν ζῇν. 

, 142. 20. τουτὶ] ΝΑΙΠΊΘΙΥ, ὅτι οὐχ 
9. ἄλλοι δὲ ἄρα] Ττοηϊοαὶ. οἷός τε ἔσομαι. 

Η 

ᾷ 
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διαλεγομένου καὶ ἐμαυτὸν καὶ ἄλλους ἐξετάζοντος, ὁ ΟΡ. 3 

δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ, ταῦτα δ᾽ 

1. ὁ ἀνεξέταστος ---- ἀνθρώπῳ] 
ΤῊ ἱπίθυσοσαίουυ ἀἸβοΙΡ] ]η6 
νΒ]0ἢ οοταίοθ ἐμ οχίοὶβ 
γγὰβ ὑπαὶ ὑο ψ]οἢ Π6 βουρθῦ 
ἴο Ὀυΐπρ 8ἃ}1 τὰ} τ πολ 6 
ΘΟΠΥΘΙΒΘΩ͂, 
ΤῊ βυθήοοῖ, ἀροαῦ τ ΒΙΘἢ 

{Π6 ΔΏΒΎΘΓΟΥ γγὰ8. απθβἐϊομθί, 
Ὑγὰ5. ΠΙΤΏΒΘΙ ἢ: ὙΠΙΟῊ 18 {Π| τϑᾶ- 
ΒΟ ΨΥ ϑοογαίθβ δἰ νγαυβ 146 η- 
ἤρα {πθ ῥγοόοθθβ σι {0 
ΟΔΥΥγηρ οὐ οὗ {π6 Το Ιρῃΐο 
Ῥγθοορύ, Γνῶθι σεαυτόν. ΤῊΘ 
Ῥγδποῆθ5 οὗ ϑησαΐγυ ἕο ΒΟ ἢ 
1ῦ Ἰρᾷ ὑγθγ τη] ο]ά :---- 

(τ) Κπον]θᾶρο οὗ οπθ᾿β οὐὐῃ 
πδίαταὶ οηονηθηΐβ δηα Ροβὶ- 
ἰΐοῃ, νυ Ἱδἢ ἃ σἱθνν ἴο Ἰἰνὶπρ ἴον 
ἔπ στοραίοϑδῦ σοοᾶ οἵ οποβοι 
Δα ΟΥ̓ΠΘΥΒ :-ττὸ ἑαυτὸν ἐπισκε- 
Ψψάμενος ὁποῖός τίς ἐστι πρὸς τὴν 
ἀνθρωπίνην χρείαν κιτιλ. Χοη, 
ἍΜ ρ. ΤΥ͂. 11. 25: 

(2) τουίθυ οὗ {πὸ δοῦπδὶ τι86 
ἴο ΠΟ. ὁπθ μὰ Ὀθθὴ ἃπά 15 
Ῥαϊεϊηρ ομθ᾽ 5 116----Τ Δ ῃ 65 187 
6, διδόναι περὶ αὑτοῦ λόγον, ὅντινα 
τρόπον νῦν τε (ῇ καὶ ὅντινα τὸν 
παρεληλυθότα χρόνον βεβίωκεν" 
δ: ῬΘΙον 309 6, διδόναι ἔλεγχον 
τοῦ βίου" 

(3) οχαμηϊπμαίίοπ οἵ ομθ᾿β 
ΟΡΙΠΙΟΏΒ, --- [Π6 ΟΟΠΘΓΘΏΟΘ, 
{π6ῖν οομβίβύθπου, ὑπ βίου Υ 
οἵ {πον ἑοσυτηδίϊοη ; οἵ ψμῖο ἢ 
ἴθ σϑβαβ ἈΓΘ--- ΘΟ ΠΒΟΪΟἾΒΠΘΒΒ 
οὗ ομϑθβ' οὐ") ἱρῃογδηοο, δᾶ 
ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΏΘ55 οἵ {π6 σγυουπαβ 
οἵ ομθ᾿ 5 Κπον]θᾶρθ : Χϑηῃ, Μη. 
117. ἴχ. 6, ὅορ!ι. 230 "---: 

(4) ἱπνοβεϊσαξϊοι οὗ ὑπ ρυΐη- 
οἷρ] 65 οἵ πατηδη 118 ἀπ δοξϊϊοι 
(ἴον. πο ἐμ Κπον]θᾶρο οὗ 
ΟΠΘ᾿Β ΟΥ̓ πϑίμτθ ἴβ ἃ ΡῬΓθ- 
γϑαυϊβιίο ; Α]ο, 1, 133 ὁ, ἄρ᾽ οὖν 

μὴ γιγνώσκοντες ἡμᾶς αὐτοὺς... 
δυναίμεθ᾽ ἂν εἰδέναι τὰ ἡμέτερα 
αὐτῶν κακά τε καὶ ἀγαθά :)----Χοη. 
Μριη, 1. 1. τό, περὶ τῶν ἀνθρω- 
πείων ἀεὶ διελέγετο σκοπῶν τί 
εὐσεβές, τί ἀσεβές, τί καλόν, τί 
αἰσχρόν, τί δίκαιον, τί ἄδικον, τί 
σωφροσύνη, τί μανία, τί ἀνδρεία, 
τί δειλία, τί πόλις, τί πολιτικός, 
τί ἀρχὴ ἀνθρώπων, τί ἀρχικὸς ἀν- 
θρώπων, καὶ περὶ τῶν ἄλλων, ἃ 
τοὺς μὲν εἰδότας ἡγεῖτο καλοὺς 
κἀγαθοὺς εἶναι, τοὺς δ᾽ ἀγνοοῦντας 
ἀνδραποδώδεις ἂν δικαίως κεκλῆ- 
σθαι διὰ ποτ (βῦ Δθονοὴ) 
τυγχάνει μέγιστον ἀγαθὸν ὃν ἀν- 
θρώπῳ τοῦτο, ἑκάστης ἡμέρας περὶ 
ἀρετῆς τοὺς λόγους ποιεῖσθαι. 

Βαῦ {{π|8 οχατηϊηαύϊοη υγᾶϑ 
ποῦ ἃ Πη6 16 αἰβοὶρ!ηθ δπαϊηρ'. 
ἴῃ ἰέβο!δ, θὰ ἃ Ῥγοραγδίϊοη ὅο 
αυλΠΠἶν ἃ τῆδῃ [Ὁ τϑοθίνιηρ 
ουϊΐαγο δηὰ ᾿τηργονθηιθηΐ (Α16, 
1. 124 ἃ, ἐπιμελείας δεόμεθα, 
ΤιΔοῖοΒ 188 "Ὁ, ἀξιοῦντα μανθά- 
νειν ἕωσπερ ἂν ζῆ), ἴον αὐξαϊηΐηρ; 
οοπηθούθαμοθ οὗ Κπον]θᾶρθ 
δηα ταύϊομδὶ τηϑίμοα ἴῃ δοξίομ, 
δηα ἴον ἀοϊηρ' {π6 Ὀοβὺ ὈῪ Βῖταη- 
561 ἀδπὰ {πΠ6 βἰαΐϑ. 

Βοογαῖθθ Βθθιὴ8 0 Πᾶγθ 6Π1- 
ΡΙογοᾶ {π6 βὐχομροβῦ ἔθυτηβ ἢθ 
οου]α ἥπᾷ ἴο αββουὲ ἐδ ἱπαᾶϊ8- 
ῬΘΗΒΔΌΪΘη 685 οὗ Πὶ5 ἀἰβοῖρ!η: 
--Χρο. Μρηι. 1. 1. τ6 (ᾳυοίοά 
ΔΌον6), 111, ἴχ. 6, τὸ ἀγνοεῖν 
ἑαυτόν, καὶ ἃ μὴ οἶδε δοξάζειν τε 
καὶ οἴεσθαι γιγνώσκειν, ἐγγυτάτω 
μανίας ἐλογίζετο εἶναι, ϑοΡἢ. 230 
ἃ, τὸν δ᾽ ἀνέλεγκτον αὖ νομιστέον, 
ἂν καὶ τυχχάνῃ βασιλεὺς ὁ μέγας 
ὦν, τὰ μέγιστα ἀκάθαρτον ὄντα, 
ἀπαίδευτόν τε καὶ αἰσχρὸν κοτιλ,, 
Ἡ!Ρ. Μᾶ. 304 6, τὸ καλὸν ἀγνοῶν" 
καὶ ὅποτε οὕτω διάκεισαι, οἴει σοι 
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. ἔτε ἧττον πείσεσθέ μοι λέγοντι. τὰ δὲ ἔχει μὲν 
οὕτως, ὡς ἐγώ φημι, ὦ ἄνδρες, πείθειν δὲ οὐ ῥᾷδιον. 
καὶ ἐγὼ ἅμ᾽ οὐκ εἴθισμαι ἐμαυτὸν ἀξιοῦν κακοῦ οὐ- 

᾿ δενός. εἰ μὲν γὰρ ἦν μοι χρήματα, ἐτιμησάμην 

ΟΠ» ἄν χρημάτων ὅσα ἔμελλον ἐκτίσειν" οὐδὲν γὰρ ἂν 5 
᾿ς ἐβλάβην: νῦν δὲ οὐ γὰρ ἔστιν, εἰ μὴ ἄρα ὅσον ἂν 

ἐγὼ δυναίμην ἐκτῖσαι, τοσούτου βούλεσθέ μοι τιμῆ- 

᾿ς σαι. ἴσως δ᾽ ἂν δυναίμην ἐκτῖσαι ὑμῖν μνᾶν ἀρ- 

ο΄ γυρίου" τοσούτου οὖν τιμῶμαι. Πλάτων δὲ ὅδε, ὦ 
ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, καὶ Κρίτων καὶ Κριτόβουλος καὶ το 
᾿Απολλόδωρος κελεύουσί με τριάκοντα μνῶν τιμή- 

σασθαι, αὐτοὶ δ᾽ ἐγγυᾶσθαι: τιμῶμαι οὖν τοσούτου, 
ἢ » Ν δρτῶν ΝΜ ἀν τῷ , Φ ᾽ ΄ 

Ὁ ἐγγυηται δ᾽ υμιν ἐσονταιῖ του ἀργυριου οὗτοι ἀξιό- 

τς Ἀπ νγ88 ἔθογο πο ἃ οδιβθ ἢ 
Τὴ ουττοηΐ ορίπΐοηβ, ἀγανγῃ 
ἔγοτη τηθη 8 Ῥγϑοίϊοδὶ οχίρθη- 
οἶεβ, ἱπιροεγίδοε οὐβογυδίϊοῃ, 
διὰ ἀοθαβοά τηουδ!ἱν, ὑγογῸ 
ΠῸ βουπᾶον ἔμδη {ποτ ΒΟΌΤΟΘΒ. 
Τὸ νψὰβ δΌβοσσθηοθ οὗ ἐΠ18 πλᾶ885 
οὗ Οἰτοὸῦ δηᾷ σοηνυθῃ ΟΠ ΤΥ 
(νΒῖ ἢ τηθαηνν 16 ἐῃ6 ΒΟρ ἰβίβ 
ὙΕΙ͂ δοοθρύϊπρ' 88 ἔπθ τηδίθυϊαὶ 
οὔ ἐποῖν βγβέθιη), νυ μῖ ἢ ̓ πηρο!]εὰ 
ϑοογαΐεβ ἕο βθοῖς ἴο γϑοοῃβίγιοῦ 
Βυτιδη ορί που ὁπ ἃ Ἀαβῖ5 οὗ 
“τοαβοπϑᾶ ἔσῃ ἢ, 

3: καὶ ἐγὼ ἅμ] ΑἋπυρρ]ο- 
ΤηθπέαΥΎ ΤΘΆΒΟΙ ;---ἰ Ἴογθ 8ὶ- 
Ἰθῆθοθ Ῥοββίῖθ, 16 υυουἹὰ θ6 πὸ 

Π [||688 ἃ κακόν" ὙΠ1ΟΩ ἐβιογοουθ 
ΕΣ Ἐβου]ὰ ἀφοϊπθ ἱπιροβίηρ ὁ 

ΤῊ 5 οοτα- 

ει 

6. νῦν δὲ οὐ γὸρ] 
δἱπαξΐοπ οἵ μδγέϊοϊθβ οδοιιτβ 

᾿ ΔΙΎΤΔΥΒ ἰπ βοίζιηρ δβίἀθ ἃ Ὦγ- 

Ῥοΐμοίϊοαὶ οαδὸ τβὶοῖς 15 ἐπθ 
ΤΡΡοβιίβ οὗ {6 οχἰβέϊηρ βέαΐθ 
οὗ ἔθ ο86θ. Τὴθ δὲ ἀπᾶ (ῃ6 
γὰρ ΘμΐΘΥ Β᾽ τη αἰ ἐδ ηθοιβὶν ἰπΐο 
ἐπ οομθπαίϊοη, ΒΘ υΘ ἐΠ 60 
ἰβ 0 " ΠΟΙ ΔΡΟΒΙΟροβίβ. 
θὶρ. τά 

12. ἡλωδὴ Οαονενπθᾶ ὈΥ 
δὲ φδαυϊναϊοπέ οὗ “6 βαγ᾽ 
οοηέΐδιϊηθα ἴῃ κελεύουσι. ΟΥ̓, 
ΞΎΤΩΡ. 213 8, πάντας οὖν. .. 
κελεύειν εἰσιέναι καὶ κατακλίνεσ- 
θαι, καὶ τὸν ᾿Αγάθωνα καλεῖν αὐ- 
τόν. Ὦϊρσ. 245. 

13. ἀξιόχρεῳ. ΤῊ ἐμϊτά ἀπ 
Ἰαβὲ αἰνι βίου οἵ ἐμ ρ᾽θδάϊηρϑ 
Βεΐηρ ἐμὺβ οοποϊυἀοά, ἐμογθ 
σοῦ [ΟΠ Ἰονγ ἢνδύ ἐπ ἢμαὶ] 
γοξπρ ἀηὰ {πη {6 ἢπα] νϑὺ- 
ἀϊοῦ οἵ {μ6 Ἰιπάροβ: ὈῪ σ μοι 
ἴῃς ἔουτηδὶ ἐγίαὶ υγουἹὰ θ6 οοι- 
οἰαάοά, 

Αἴοῦ ἐπῖ5, ΠΟύΘΥΟΥ, ΒΟΠῚΘ 
“]αβὺ νυογάβ᾽ ἃγθ 8.}}} οοποοραρᾷ 
ἰἐο ϑοοταίοβ, πὸ οοπέϊητιθβ ἕο 
αἀάνοββ ἔμοβ οἵ δἷβ ἰᾳάσοθ 

Η 2 
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“ 3 ἐδ πον ΧΧΙΧ. Οὐ πολλοῦ γ᾽ ἕνεκα χρόνου, ὦ ἄνδρες Ρ. 3 
τοῆθοιίου, ε ᾿ τι 
νυν ᾿Αθηναῖοι, ὄνομα ἕξετε καὶ αἰτίαν ὑπὸ τῶν βουλο- 

9 ΄ ’΄ : ΄ 

Ἰαάμοο : μένων τὴν πόλιν λοιδορεῖν, ὡς Σωκράτη ἀπεκτόνατε, 
ἃ. ἴο {8080 2 ΄ 4 Ν , Ν 53 » 

νμο ἃ ἄνδρα σοφόν φήσουσι γὰρ δὴ με σοῴον εἶναι, εἰ 
γοἰοᾶ ἴου Ν ες δ'υὺξ ε ’ Φ΄. δὰ » , 5 μἷβ οο- Βκαὶ μὴ εἰμί, οἱ βουλόμενοι ὑμῖν ὀνειδίζειν. εἰ οὖν 
ἀοτηπείίοι ; ᾽ Ἀ - ᾽ ’ ΕΥ 

περιεμείνατε ὀλίγον χρόνον, ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου ἂν 
Φ ιν ΄σ΄ ᾽ ,ὔ « ΄-“ Ἀ Α Ἁ [2 ’ σ 

ὑμῖν τοῦτο ἐγένετο' ὁρᾶτε γὰρ δὴ τὴν ἡλικίαν, ὅτι 
“ ’΄ ᾿ς ! ’ 

πόρρω ἤδη ἐστὶ τοῦ βίου, θανάτου δὲ ἐγγύς. λέγω 
- ’ὕ σ΄ Ἀ Ἀ Ἁ Ε] -“ Ἂ 

δὲ τοῦτο οὐ πρὸς πάντας ὑμᾶς, ἀλλὰ πρὸς τοὺς ἐμοῦ ἃ 
’ ’ Ἀ Ν Ἀ 

τοκαταψηφισαμένους θάνατον. λέγω δὲ καὶ τόδε πρὸς 
Χ ᾽ Ἀ ΄, 5: ἼΩΝ 4Φ'. ἂν 

τοὺς αὐτοὺς τούτους. ἴσως με οἴεσθε, ὦ ἄνδρες, 
᾽ ,ὔ , ε ’ὔ ’ ικ Ἂ δ ς ἣν 

ἀπορίᾳ λόγων ἑαλωκέναι τοιούτων, οἷς ἄν ὑμᾶς 
“ “ ’ “ 

ἔπεισα, εἰ ᾧμην δεῖν ἅπαντα ποιεῖν καὶ λέγειν, ὥστε 
΄- ΄ “ παν. ’ὔ 

ἀποφυγεῖν τὴν δίκην. πολλοῦ γε δεῖ, ἀλλ᾽ ἀπορίᾳ 
« Ἀ ’ ν».» 

τ μὲν ἑάλωκα, οὐ μέντοι λόγων, ἀλλὰ τόλμης καὶ ἀναι- 
΄“ ’ Ν ε “ -“ 

σχυντίας καὶ τοῦ ἐθέλειν λέγειν πρὸς ὑμᾶς τοιαῦτα, 
«ς-. ἃ ς« “ [2 ἄν ᾽ ’ “- ’ ’ Ν οἵ ἂν ὑμῖν ἥδιστ᾽ ἦν ἀκούειν, θρηνοῦντος τέ μου καὶ 

“ ,ὔ " 

ὀδυρομένου καὶ ἄλλα ποιοῦντος καὶ λέγοντος πολλὰ 68 
“ : Χ 5, 

καὶ ἀνάξια ἐμοῦ, ὡς ἐγώ φημι οἷα δὴ καὶ εἴθισθε 
» ΄ » 

ἀλλ᾽ οὔτε τότε φήθην 
« ΄“- “ ΕΣ » 

“οὐμεῖς τῶν ἄλλων ἀκούειν. 

ὙΠΟ Οἤ0056 ἴο ΓΤομηδΐη δ ἢ. ἃ Ῥγϊϑῦ 5ρδοθ αἴξον 811, ὈῪ ἴογθ- 
Βΐτη, 

ὙΒΘΈΠΟΥ βοΐ ἃ ΘΟΠΟΘΒΒΙΟΙ 
νγ85 δοῦμ! νυ τηδᾶθ ἕο δοογαΐεβ, 
ΟΥ ΜΠΘΕΠΟΥ 1Ὁ νγὰ8. ΟΠΪΥ ἃ βεΐς- 
Ποϊθμ Υ σΘομηο ἢ Ῥυδοίϊοθ ἕο 
δῖνθ νϑυ βιΠΠπἀθ το {π6 ἢο- 
ἴοι, 18. ἃ ααρϑέϊοη ὙΠ ΐο} οΔη 
ΒΑΡ 6 ἀθέοιτηϊηθα, 8366 
Τηϊ(τοά, Ρ. χν. 

1. οὐ πολλοῦ γ᾽ ἕνεκα χρόνου] 
Βοογαΐοβ 18 ἐθ Πρ ἐμ6 ΑΥΠ6- 
ηΐδηβ ὑπαῦ ἐπ ν νου ποὺ αν 
Βαᾶ ο νγαῖϊδ Ἰοῃρ ἔο 6 βαγϑάᾶ 
{86 τϑρρΌδοῖ οὗ ρα εϊπρ Ηἶπὶ ἕο 
ἀθδῦ, ὈΥ Ἰουεϊηρ παΐασθ ἐδκθ 
ΠΡ ΟΥ̓ ΟΟυ 86, “Τὺ τγὰβ Ραΐ 

βίδ! πο ΒΒ ]Οἢ ἘΠΘΥ γῸΓΘ. 6ῃ- 
1] ]ηρ' ἢ ὑπθιηβοῖνεβ 86 τὸ- 
ῬτΌΔΟΝ. ἕνεκα Τηλυ 5 ΠογΘ ἐπ 
οἰποϊοηῦ ποὺ ἐμ ἔπδὶ οδαβθ:; 
ὑπ τηθδηΐηρ ἰβ ποῦ “γοὰ Ὑ1] 
ἸΠΟῸΥ ΓΘΡΙΌΔΟΝ Ὁ ἐπ βαῖκθ οὗ 
ἰακίηρ ἔγοτη τὴ ἃ Ὀυϊοῖ τὸ- 
τηδί πον οὔ ἽΠ6,’---θαῦ “ἃ Ῥυίοῦ 
ΒΡ8ΔῸΘ ὙΠΠΙΠ Ρ6 ἐπ οαυδθ οὗ 
ΥΟῸΣ ἱπουσυίηρ ὁ. ΤῊ “ Ὀτῖοῦ 
ΒΡ866,᾿ ΔΟΟΟΡ Πρ, ἴβ ποῦ ἐπαῦ 
Ῥούνγθθη {π6 Ῥγοβθηῦ τηοπηθηῦ 
διηαἃ ἢ οχθουξίου, θαΐ ἐπαῦ Ὀ6- 
ὕνγθοη Πἷ5. δχϑουξίοη δπὰ (Π6 
τηοτηθηῦ θη μ6 σγουϊᾶ μᾶγθ 
αἰθα ἴῃ ὑπ ΘοΌΓΕΘ οὗ παύασο, 

ΒΝ οὐ ΑΝ Δ μου δ ννότων ἐλ νυνου νων κων ἐλ. μνω ον: “εν μον τς 
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. δεῖν ἕνεκα τοῦ κινδύνου πρᾶξαι οὐδὲν ἀνελεύθερον, 
οὔτε νῦν μοι μεταμέλει οὕτως ἀπολογησαμένῳ, ἀλλὰ 
πολὺ μᾶλλον αἱροῦμαι ὧδε ἀπολογησάμενος τεθνάναι 
ἢ ἐκείνως ζῆν" οὔτε γὰρ ἐν δίκῃ οὔτ᾽ ἐν πολέμῳ οὔτ᾽ 

49. ἐμὲ οὔτ᾽ ἄλλον οὐδένα δεῖ τοῦτο μηχανᾶσθαι, ὅπως 5 

Ἰυροωι πᾶν ποιῶν θάνατον.. 
μάχαις πολλάκις δῆλον γίγνεται ὅτι τό γε ἀποθανεῖν 

ἄν τις ἐκφύγοι καὶ ὅπλα ἀῤὰξ καὶ ἐφ᾽ ἱκετείαν τρα- 
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καὶ γὰρ ἐν ταῖς 

᾿ πόμενος τῶν διωκόντων" καὶ ἄλλαι μηχαναὶ πολλαί 

’ 

᾿ς 8ὴ οτταΐαπι 20 “' ῥαῖον οτ." 

ΜΠΡῈ ἐκείνως] ΤΠπδογβέδμπαᾷ ἀπο- 

᾿ Ἀραΐῃ. 
᾿ "; 2. μὴ... ἦἢ] Αἱ σειρνὴῃ " 
ψ Ῥγεϑωιηαιρέϊοο ναυϊοίν οἵ {Π6 

Γς. ἀοϊϊροταέϊνθ οοπἸπποίνο. Τὸ 
ς΄ ἰἶβ οοπβηρά ἰο ποραξϊνο βθῃ- 

᾿ς ἐεπορβ, Ὀϊρ. 59 ποίρ. 
Ε΄ 12. θᾶττον γὰρ 6. θεῖ) Τρ 
᾿ς χοΐοιβ ἰο ἐδθ τοῆοχ οἴἶοοί οἵ 
 ποκοάμοθθ οὐ (ΐθ οὐ! άοου 
οὶ, μοι ἴξ ̓ ἀορταάοβ ἀπά 

τυΐηβ. Οἱ, Οὐἰΐο 47. 6, ἀλλὰ 
τ᾽ ἐκείνου (86. ἐμ βου]) ἄρα 

βιωτὸν διεφθαρμένον, ᾧ τὸ 

εἰσιν ἐν ἑκάστοις τοῖς κινδύνοις, ὥστε διαφεύγειν το 
, ἐάν τις τολμᾷ πᾶν ποιεῖν καὶ λέγειν. ἀλλὰ 

μὴ οὐ τοῦτ᾽ ἦ χαλεπόν, ὦ ἄνδρες, θάνατον ἐκφυγεῖν, 
ἷ ἀλλὰ πολὺ χαλεπώτερον πόνηρίαν" θᾶττον γὰρ θα- 
' » νάτου θεῖ. καὶ νῦν ἐγὼ μὲν ἅτε βραδὺς ὧν καὶ 

πρεσβύτης ὑπὸ τοῦ βραδυτέρου ἑάλων, οἱ δ᾽ ἐμοὶ τ5 

᾿ κατήγοροι ἅτε δεινοὶ καὶ ὀξεῖς ὄντες ὑπὸ τοῦ θάτ- 

᾿ τόνος, τῆς κακίας. καὶ νῦν ἐγὼ μὲν ἄπειμι ὑφ᾽ ὑμῶν 

θανάτου δίκην ὄφλων, οὗτοι δ᾽ ὑπὸ τῆς ἀληθείας 

Ἵ. τό γε ἀποθανεῖν ἄν τι] Βοΐογο ἄν ΤῊ Πανὸ ῥᾷον" Β5Ζ τα͵ϑοῦ 
ἜΩ: ὧν ἰπ ἐπηκΚίηρ ἐμαῦ ῥᾷον οχὶβίβ ἰπὰ Οχοη. πτμὸ ἀοαθὲ 

τηϊβίοά ὈῪ Οαἰβῇ. Τωροίέ. ΡΙ δὲ, ἴῃ ἡΒοτὰ “Ρ. 39 ἃ 3 ῥαῖον᾽" τηυδῦ Ὀ6 

ἄδικον λωβᾶται κιτ.λ.; Θογα. 
500 ἃ, μέγιστον τῶν κακῶν ἐστὶν 
ἡ ἀδικία φῷ ἀδικοῦντι. Βούνοθη 
ἄδηρον ἀπ ἀθδίι ἔπ γῸ 18 πη 
ἃ οἴδηοθ οὗὨ Θβοᾶρθ, ἃ8 ϑοογαΐθβ 
ΒιὰΒ ᾿π8ὲ Βοΐογο βαϊά ἢ θὰξ πὸπθ 
Ῥοένγθοη ἐμ ου]} ἀοθὰ δπά [8 
᾿Ἰπέοσηδὶ σομβθαυθηοοβ. 5181}. 
φαοίκξϊου οἵὗἵ Οάγεβ. ΥἿ, 320, 
Οὐκ ἀρετᾷ κακὰ ἔργα" κιχάνει τοι 
βραδὺς ὠκύν" 18 πο ὕο {Π|0 ροϊπέ. 

18, ὑπὸ ----ὠφληκότε:}] “ϑ'θῃ- 
ἐοποοᾶ Ὀγν Τασαει ἕο γϑοθῖνο ἔπ 6 
ῬΘΏΔΙΕΥ οἵ᾽,᾿--Ὑ μον 6 }}. 
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; 

“ ρχν ’ -“ ΑΝ 

ὠφληκότες μοχθηρίαν καὶ ἀδικίαν. καὶ ἐγώ τε τῷ ν. 39 
“ ΄ 5» 

τιμήματι ἐμμένω καὶ οὗτοι. ταῦτα μέν ποὺ ἰσως 
ει  φὡὰ ὡς ». « , " 

οὕτω καὶ ἔδει σχεῖν, καὶ οἶμαι αὐτὰ μετρίως ἔχειν. 

ΧΧΝΧ. Τὸ δὲ δὴ μετὰ τοῦτο ἐπιθυμῶ ὑμῖν χρη- 
“ 3 ΄ ΄ Ξ Ν 7 ᾽ 

δσμῳδῆσαι, ὦ καταψηφισάμενοί μου καὶ γὰρ εἰμι ὁ 
Ε ΄“- ΄ ᾿“Ἱ “ 

ἤδη ἐνταῦθα, ἐν ᾧ μάλιστ᾽ ἄνθρωποι χρησμῳδοῦσιν, 
“ ΄ 3 ν 

ὅταν μέλλωσιν ἀποθανεῖσθαι. φημὶ γάρ, ὦ ἄνδρες, 
ΕΣ αν. ᾽ ’ 7 4: δα ΄σ 32 Χλ Ἀ 

οἱ ἐμὲ ἀπεκτόνατε, τιμωρίαν ὑμῖν ἥξειν εὐθὺς μετὰ 
Ἀ .“- “ἃ ΄ Ἀ ,ὕ Ν ». ἃ “ 

τὸν ἐμὸν θάνατον πολὺ χαλεπωτέραν νὴ Δι ἢ οἵαν 
΄“ ΄“- 3 ’ 

τοἐμὲ ἀπεκτόνατε' νῦν γὰρ τοῦτο εἰργάσασθε οἰόμενοι 
΄“ - Ν Ἁ 

ἀπαλλάξεσθαι τοῦ διδόναι ἔλεγχον τοῦ βίου, τὸ δὲ 

1ο. οἷόμενοι], Αἴδον οἰόμενοι Ἡ ἱπεογὲβ οοπ]θοί αΓΆ ΠΥ μέν, ἑα Κίηρ; 
{815 ἕο θ6 βαρσοδίθα ὈΥ οἰόμενοί με οἵ βοηθ ΜΆΜ,, ἀπά ὈΥ ἢ : 
δγαβοά Ὀ]δηῖς ἴῃ Οχοῦ. ΤῊΘ ϑυάβαστ ἴῃ ΟΧΟμ, νγὰβ ῬΓΟΌΔΌΪΥ με, ἢ 
0 ἃπ δοοθηῦ μὰθ ὈΘΘἢ ΘΡαΒοα 150 ἔγο πὶ --τοι. ΤῊ18Β ΠΟΎΘΥΘΥ 
ΤΊΔΥ Πᾶν ῬΘΘΠ 8. ΘΓΆΒΕΤΘ ὈΥ͂ {Π6 οΥρΊπα] βουῖθθ ; Β0}} ἃ8 0 ἴη- 
βίδῃοθ τηπδέ πᾶν θθθη ὑπαῦύ αὖ ΟΥὐἱΐο 53 ἃ, ΘΓ βία παβ δὶ φθέραν 
ὙΠ δὴ Θγαϑιτ Ὀθύνγθθη---διφθέραν Ὀοΐηρ' ΡΙαη]Υ ὑπ ἔσαθ τϑδάίην, 

1. ἐγώ τε... καὶ οὗτοι] “1 
85 Μ6}1 ἃβ ὑπογ.᾽ ἐγὼ Πὰ5 {π6 
Βύγθϑϑ, ἃηᾷ βίδηαβ (1π δοοονά- 
8 π00 ἢ ΟὙὐθοὶς δυυδηρθιηθηῦ) 
βγνδὺ [Ὁ ὑμαῦ γθάβοῃ. 1210. 307. 

6. ἐν ᾧ---χρησμῳδοῦσιν]! ΤΊ 
οΡἰπΐομ, σοῖς οοπηθοῖθ ΡΓῸ- 
Ῥμθύϊο θη] Πρ θητηθηῦ γι ἢ {Π6 
ΔΡΡΙΌΔΟΙ οἵ ἀθαῦμ, μὰβ τηδίη- 
ἰαϊποαᾶ 15. ΒοΙΪ ἃ ἀροὸπ τηδηκὶ πα 
ἴῃ 811 ασϑβ. Ῥαίγοοϊιβ ἴογθίθ}]8 
ἩδοΐονΒ ἀθαΐμ, 1]. κἷνὶ. 851, 
πα Ἡροῖον ὑπ6 ἀθαίῃ οἵ ΑΘ Ἐ}}- 
165, Π, χχὶϊ. 3558 : ἰηβίδησοβ ἴο 
10 ἢ. Οἰαββῖοαὶ τυ ου5 οὐξθη 
ΔΡΡΘΔΙ ; ἔμυβΒ Χοη. ΑΡο]. 30, 
ἀνέθηκε μὲν καὶ Ὅμηρος ἔστιν οἷς 
τῶν ἐν καταλύσει τοῦ βίου προ- 
γιγνώσκειν τὰ μέλλοντα, βούλομαι 
δὲ καὶ ἐγὼ χρησμῳδῆσαί τι, ΟἿο. 
1ὴ6 ιν. 1. 20, ἘΔ 8. ουθηϊῦ 
ΔΡΡυορι παυδηΐθ τηοσύθ πὖ ΔΏΪΠΙΪ 
ζαΐαγα δαυραγθηΣ ; 6Χ 40 οὐ 

Πα οδὺ Ολ]αηὶ, ἀθ αὰο δηΐθ 
αἰχὶ, οὐ Ἡοιηθυϊοὶ Ἡ οΐουῖβ αὶ 
ΤΠ ἾΘη5. ΡΙΟΡΙπαῦᾶτη ΑΘΒΠῚΙ 
τηοσέθῃ ἀθπαηἰίαί, 8.0. Κ'αϊ- 
Βρθᾶγο, ΒΊοῃ. 11. Αοὐ 11. ὅ,ο. ἃ; 
(ΘΟ απηθ) “ Μουμίμκβ, 1 ἂμ 8 
ῬΙΌΡμοὺ ποὺ ἱπδρ ἃ; Αμᾶ 
ἐπυ5, οχρί τησ, ἄο ἔογθίθὶ! οὗ 
δῖ." Απά ᾽ν Η. θὰνγ (“ Βε- 
τη η5,᾿ Ρ. 311) Βρρδῖτβ οὗ Ηἷπι- 
561 δ. “Ἰοοκίηρ ἱπέο ξαξυτ! 
ἢ ὑπὸ Ῥυορμθίϊο Ἀβρ γα 015 
ῬΘΙοπρίηρ' ἰο ἐδ6 Ἰαβῦ τηοτηθηΐβ 
οἵὗ οχβύθποθ᾽" ---ἶἰῃ ἃ θέον ἀδέθά 
7υαϑὺ ὕνγο τηοηίῃβ Ῥοϑίοσθ διΐβ 
ἀθαΐ}ν. 

9. οἵαν] 85, τιμωρίαν. Α νἱὶν- 

ἴσα] οορπαῖθ δοοιυβαεϊγθ δἰξου 
ἀπεκτόνατε. ρ΄. 1. 

11. διδόναι ἔλεγχον] ΝΙΠΙΘΙΪΥ, 
ἀπάθυ {ἰ6 Ῥγοοθθβ οὗ ἐξέτασις. 
οἵ, 38 ἃ ποῦβ, δῃἃ θβρ. [δοθθ5 
187 6 ἔμοῦο ᾳυοίοα, 

ῥκς; γα νους, Ἀρ 

ἔγον, ὙλᾺ 
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3 ὑμῖν. πολὺ ἐναντίον ἀποβήσεται, ὡς ἐγώ φημι. πλεί- 

᾿ Ι ἁ ους ἔσονται ὑμᾶς οἱ ἐλέγχοντες, οὗς νῦν ἐγὼ κατέχον, 

ὑμεῖς δὲ οὐκ ἠσθάνεσθε: καὶ χαλεπώτεροι ἔσονται 
ὅσῳ νεώτεροί εἰσι, καὶ ὑμεῖς μᾶλλον ἀγανακτήσετε. 

εἰ γὰρ οἴεσθε ἀποκτείνοντες ἀνθρώπους ἐπισχήσειν 5 
τοῦ ὀνειδίζειν τινὰ ὑμῖν ὅτι οὐκ ὀρθῶς ζῆτε, οὐκ ὁρ- 
θῶς διανοεῖσθε" οὐ γάρ ἐσθ᾽ αὕτη ἡ ἀπαλλαγὴ οὔτε 
πάνυ δυνατὴ οὔτε καλή, ἀλλ᾽ ἐκείνη καὶ καλλίστη 

καὶ ῥάστη, μὴ τοὺς ἄλλους κολούειν, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν 

παρασκευάζειν ὕπως ἔσται ὡς βέλτιστος. 
᾿ς μὲν οὖν ὑμῖν τοῖς καταψηφισαμένοις μαντευσάμενος 
Ἶ 9 ἀπαλλάττομαι. 

ταῦταιο 

ΧΧΧΙ. Τοῖς δὲ ἀποψηφισαμένοις ἡδέως ἂν δια- 5. ἴο υδοῖο 
« “- ν: 

λεχθείην ὑπὲρ τοῦ γεγονότος τουτουὶ πράγματος, ἐν γοϊοὰ ἔοε 

ᾧ οἱ ἄρχοντες ἀσχολίαν ἄγουσι καὶ οὔπω ἔρχομαι τς «κοι. 
οἵ ἐλθόντα με δεῖ τεθνάναι. ἀλλά μοι, ὦ ἄνδρες, 

παραμείνατε τοσοῦτον χρόνον' οὐδὲν γὰρ κωλύει 
, διαμυθολογῆσαι πρὸς ἀλλήλους, ἕως ἔξεστιν. ὑμῖν 

γὰρ ὡς φίλοις οὖσιν ἐπιδεῖξαι ἐθέλω τὸ νυνί μοι 

ξυμβεβηκὸς τί ποτε νοεῖ. ἐμοὶ γάρ, ὦ ἄνδρες δικα- :ο 
σταί---ὑμᾶς γὰρ δικαστὰς καλῶν ὀρθῶς ἂν καλοίην 
---θαυμάσιόν τι γέγονεν. ἡ γὰρ εἰωθυϊά μοι μαν- 
τικὴ ἡ τοῦ ϑιροψίον ἃ ἐν μὲν τῷ πρόσθεν χρόνῳ παντὶ 

πάνυ πυκνὴ ἀεὶ ἦν καὶ πάνυ ἐπὶ σμικροῖς ἐναντιου- 
μένη, εἴ τι μέλλοιμι μὴ ὀρθῶς πράξειν" νυνὶ δὲ :5 

ΤΩΔΤΚΒ ἔπδῦ ἀρ ο {818 ροϊπέ, 

22. ἡ εἰωθυῖα] “ΤΠ αἰτοοίίοη 
1 δὶ σοῦΐ ἴο γϑοοῖγθ ἕγοιῃ (ἢ 
ἀϊνῖπο νοΐοθὐ ὅ'εθ ἄρρ. Α, οὰ 
τὸ δαιμόνιον. 

24. πάνυ ἐπὶ σμικροῖς] ἐπὶ Βερα- 
Ταΐοβ πάνυ ἴτοπὶ σμικροῖς, ἴο 
γος 16 Ὀοϊοηρβ : Ὀῖρ. 298. 
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ξυμβέβηκε μοι, ἅπερ ὁρᾶτε καὶ αὐτοί, ταυτὶ ἅ ιὰ δὴ 

οἰηθείη ἄν τις καὶ νομίζεται ἔσχατα κακῶν εἶναι. 

ἐμοὶ δὲ οὔτε ἐξιόντι ἕωθεν οἴκοθεν ἠναντιώθη τὸ τοῦ 

θεοῦ ἴον, οὔτε ἡνίκα ἀνέβ. ἐνταυθοῖ ἐπὶ τὸ εοῦ σημεῖον, οὔτε ἡνίκα ἀνέβαινον ἐ 
“ ’ὔ » -“ ’ ,ὔ 

5δικαστήριον, οὔτ᾽ ἐν τῷ λόγῳ οὐδαμοῦ μέλλοντι τι 
΄ ΄ “ ΄ 

ἐρεῖν: καίτοι ἐν ἄλλοις λόγοις πολλαχοῦ δὴ με 
᾽ ’ ’ὔ ’ εν Ἁ ᾽ “ Ν ’ 

ἐπέσχε λέγοντα μεταξύ νυνὶ δὲ οὐδαμοῦ περὶ ταὺ- 
Ν - " » ᾽ ΕΣ ᾽ Ν Ξ»,ν »ὕ ’ 

τὴν τὴν πρᾶξιν οὔτ᾽ ἐν ἔργῳ οὐδενὶ οὔτ᾽ ἐν λόγῳ 

ἠναντίωταί μοι. 
- ΓΝ οϑδεε , ΄ Ν Ν 

ιοἐγὼ ὑμῖν ἐρῶ" κινδυνεύει γάρ μοι τὸ ξυμβεβηκὸς 
- Ε] Ἀ Ἷ ἈΝ » Ε2 ΄“ « “ 

τοῦτο ἀγαθὸν γεγονέναι, καὶ οὐκ ἔσθ᾽ ὕπως ἡμεῖς 
“ ’ Ν Ἀ 

ὀρθῶς ὑπολαμβάνομεν, ὅσοι οἰόμεθα κακὸν εἶναι τὸ 
’; » 

τεθνάναι. μέγα μοι τεκμήριον τούτου γέγονεν" οὐ 

"' 53 ’ ᾿ 
τί οὖν αἴτιον εἶναι ὑπολαμβάνω ; 

Ρ. 4 

Ρ 

» Ἀ Ἁ 

γὰρ ἔσθ᾽ ὕπως οὐκ ἠναντιώθη ἂν μοι τὸ εἰωθὸς 

τ σημεῖον, εἰ μή τι ἔμελλον ἐγὼ ἀγαθὸν πράξειν. 

ΧΧΧΙΠ,. Ἐννοήσωμεν δὲ καὶ τῇδε, ὡς πολλὴ 

ἐλπίς ἐστιν ἀγαθὸν αὐτὸ εἶναι. δυοῖν γὰρ θατερόν 
᾽ Ἀ ’, ΕΝ Ἀ [Ρ ᾿ 53 5, 
ἐστι τὸ τεθνάναι" ἢ γὰρ οἷον μηδὲν εἶναι μηδ᾽ αἴσθη- 

σιν μηδεμίαν μηδενὸς ἔχειν τὸν τεθνεῶτα, ἢ κατὰ τὰ 

20 λεγόμενα μεταβολή τις τυγχάνει οὖσα καὶ μετοίκησις 

5. μέλλοντί τι] ΤῊΪΒ Δοουταίο! Υ Γοργθβθηΐβ ἐπ τοδαϊηρ' οὗ Οχοη., 
τι 

ὙΠΟ. βίαπαβ μέλλοντί (τί Ὀοῖπρ' ᾿υΐπηα τηδπῈ), ἱπηροτέϊπρ' ἐπαῦ τι 
Βῃου ἃ ΤΌ]Π]ονν μέλλοντι, Οἰαἰδίοτα ὮΘΥΘ 5 ἱποχϑοῦ ἴῃ Ηἷβ Τρσο- 
βοηζαίϊοη. ἤ. ταύτην] ὅο ΒΗ; αὐτήν 'Ζ, Τῦ ἰδ ᾿πῃροββίθ]ο 
ἴο ἢπά ἃ οἷθδν τηθδηϊηρ᾽ ἴΟ1 αὐτὴν, ὙγΒ]οῖ ἴ8 ῃ6. τοδάϊηρ οἵ Οχοι. 
δα ἤνο οὔμον Μ55. Οὗ Ῥιάο ὅο ἃ, γιοῦ Οχοη. (8106) ιἃ8 
ταῦτ ἣν ἴῸΣ αὐτήν. 

4. ἐνταυθοῖ ἐπὶ τὸ δικ.})0 ΑὮ 
ΘΙ Ραβιβοα ϑααϊνγαϊθηῦ οἵ ἐπὶ 
τόδε τὸ δικ. ΟἿ, Τέερρ. 679 ἃ, 
κατὰ πόλιν μόνον αὐτοῦ, ἐηαΐ- 
γψαϊθηῦ ὕο κατ᾽ αὐτὴν μόνον τὴν 
πόλιν, 'Γππογά, νἱῖ. τό, τῶν αὐτοῦ 
ἐκεῖ δύο προείλοντο, ΥἹΔϊ. 28, καὶ 
ἐς τὴν Μίλητον αὐτοῦ Φίλιππον 
καθιστᾶσι. 

18. οἷον") “Α.5 1 ψοτϑ. Ῥὰ- 
τη πούϊοαὶ ὑο ἐπ οοπβύχποίίοη, 
ΤῊΘ πογὰβ ψθο ἴδ αι! ῆθ5 
ΔΥῸ μηδὲν εἶναι. (ΤῊ6 Βαθήθοῦ 
οἵ μηδὲν εἶναι ἰΒ τὸν τεθνεῶτα). 
Πρ. τ6. Οἷ, Ῥοίονν, οἷον ὕπνος, 
δηθὰ Ἀϑαίη 6, οἷον ἀποδημῆσαι. 

19. τὰ λεγόμενα ἴῃ {πο ρορὰ- 
δ: το] ρΊΟιιΒ Ὰ 
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ο. τῇ Ψυχῇ τοῦ τόπου τοῦ ἐνθένδε εἰς ἄλλον τόπον. 
ἫΜ ν. Κκὶ ΄ ἵ' ᾿ ᾿᾽ " ᾽ Ψ 

ἃ καὶ εἴ γε μηδεμία αἴσθησίς ἐστιν, ἀλλ᾽ οἷον ὕπνος, 

᾿ ἐπειδάν τις καθεύδων μηδ᾽ ὄναρ μηδὲν ὁρᾷ, θαυμά- 

σιον κέρδος ἂν εἴη ὁ θάνατος. ἐγὼ γὰρ ἂν οἶμαι, εἴ 
τινα ἐκλεξάμενον δέοι ταύτην τὴν νύκτα, ἐν ἧ οὕτω 5 

᾿ κατέδαρθεν, ὥστε μηδ᾽ ὄναρ ἰδεῖν, καὶ τὰς ἄλλας 
᾿ ψύκτας τε καὶ ἡμέρας τὰς τοῦ βίου τοῦ ἑαυτοῦ ἀντι- 

παραθέντα ταύτῃ τῇ νυκτὶ δέοι σκεψάμενον εἰπεῖν, 
πόσας ἄμεινον καὶ ἥδιον ἡμέρας καὶ νύκτας ταύτης 

τῆς νυκτὸς βεβίωκεν ἐν τῷ ἑαυτοῦ βίῳ, οἶμαι ἂν μὴ το 

ὅτι ἰδιώτην τινά, ἀλλὰ τὸν μέγαν βασιλέα εὐαριθμή--: 
τους ἂν εὑρεῖν αὐτὸν ταύτας πρὸς τὰς ἄλλας ἡμέρας καὶ 
νύκτας. εἰ οὖν τοιοῦτον ὁ θάνατός ἐστι, κέρδος ἔγωγε 
λέγω" καὶ γὰρ οὐδὲν πλείων ὁ πᾶς χρόνος φαίνεται 
οὕτω δὴ εἶναι ἢ μία νύξ. εἰ δ᾽ αὖ οἷον ἀποδημῆσαί τ5 

ἐστιν ὁ θάνατος ἐνθένδε εἰς ἄλλον τόπον, καὶ ἀληθῆ 
» Ν , « "ὕ “Ὁ ὟΝ Ψ « 
ἐστὶ τὰ λεγόμενα, ὡς ἄρα ἐκεῖ εἰσὶν ἅπαντες οἱ τεθ’- 

᾿ γεῶτες, τί μεῖζον ἀγαθὸν τούτου εἴη ἄν, ὦ ἄνδρες 

τ. δικασταί ; εἰ γάρ τις ἀφικόμενος εἰς ἽΑιδου, ἀπαλ- 

᾿ λαγεὶς τούτων τῶν φασκόντων δικαστῶν εἶναι, εὑρή- :ο 
 σεῖ τοὺς ὡς ἀληθῶς δικαστάς, οἵπερ καὶ λέγονται 
᾿ ἐκεῖ δικάζειν, Μίνως τε καὶ Ραδάμανθυς καὶ Αἰακὸς 

ς΄ 21, ὧ,] ΒΟΥ͂ΒΒ; ΖΗ οπιῖέ. Οχοη. μδϑ ἷἐ δῦονο {δ ᾿ἴπὸ θαΐ 
᾿ ἦπ ἢτβέ μβαπά. ὙΠ ὡς 15 οοπβίδῃε! υ δ ἀρὰ γγμογο 1 1β ἃ ῬοραΪΑν 
᾿ς δρροϊ]δξίοη οἵ νυ ἰοῖ ἐπ ργοργ θεν 15 γθοορσηϊβοα, δηᾷ 18 γα πο  Υ 
 ἰουμπὰ αἴξον ἔδο ἀγέϊοϊθ, δ8 Ῥμάν. 256 ", τῶν ὡς ἀληθῶς ᾿ολυμπιακῶν, 
Ι΄. ἜρρΡ. 345 5, τοὺς ὡς ἀληθῶς ἄρχοντας, ὅζο., ὅζο. 

Γ΄ ἃν τῇ ψυχῇ] Απι ἱπέοπεϊβοα Ε. 22. Μίνως τε---ἄλλοι] ΤΉ650 
᾿ ἔσσῃ οὗ ἐδο ἀδεῖνο οὗ γϑίθγθηοθ, ΠΟΌΠΒ 816 ἰπ {π6 ποιηϊπδίνο 

ο΄ ρααυϊναϊοπέ ὨΘΑΥΪΥ ἴο ἃ μοπίεἶνθ: 
Ἵ Τὰς. 28. γν: 
ς΄ 12. αὐτὸν] Α τεξυμηρέίοη οὗ 
᾿ ἐδιώτην τινά ἀηὰ βασιλέα, αἴξον 
ς ἔδι6 ἱπίογυθηζίοη οἵ εὐαριθμ. ἂν 

ἘῪ αἰἰγδούίο. ἕο ἔϊ6 Ἰηἰογροβοᾶ 
τοϊδεϊνο οἶδαβο, αϑ ἐδ πϑαγϑδέ 
οοπβέγιμοίίον : ἩὈὶρσ, 102. 

Νονθογο οἶβο ἀοοβ Τυϊρίοϊο- 
ΤῸΒ ΟΟΟΌΣΓ 885 ἰπᾶρσο οἵ ἐδθ 
ἀεραὰ (ἐπουρὰι ἴῃ Ηρ. Ηγηηη, 
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καὶ 'Τριπτόλεμος καὶ ἄλλοι ὅσοι τῶν ἡμιθέων δίκαιοι Ῥ. 41. 

ΠΛΑΤΏΝΟΣ 

-“΄ὋἯ.εἐε ΄ 7 53 ΄ ΓΝ ᾿' ε 

ἐγένοντο ἐν τῷ ἑαυτῶν βίῳ, ἄρα φαύλη ἂν εἴη ἡ 

ἀποδημία ; ἢ αὖ ᾿Ορφεῖ ξυγγενέσθαι καὶ Μουσαίῳ 
κ “ ΄ κ - ͵ Φι , ΄ ᾿, ’, εν καὶ Ἡσιόδῳ καὶ Ομήρῳ ἐπὶ πόσῳ ἂν τις δέξαιτ᾽ ἂν 

εὑμῶν; ἐγὼ μὲν γὰρ πολλάκις ἐθέλω τεθνάναι, εἰ; 
ἀν Ν πτῷ ν ἱλ θη" ᾽ ΘΝ ᾿ Ν 3." ΄ΖὰῪ θ Ἀ 

Ταῦτ ἐστιν αλησηῃ ἐπέι ἐμοίγε Και αὐυτῷ αυμαστῃ 

ἂν εἴη ἡ διατριβὴ αὐτόθι, ὁπότε ἐντύχοιμι Παλαμήδει Ὁ 
΄- ΄σ ᾿΄ ΕΣ ΄“ 

καὶ Αἴαντι τῷ Τελαμῶνος καὶ εἴ τις ἄλλος τῶν 
“ , ’ 

παλαιῶν διὰ κρίσιν ἄδικον τέθνηκεν, ἀντιπαραβάλ-- 

Τοπηθύ. 1.53. Π6 5ι{5 1ὴ Ἱασρστηοηῦ 
οα ϑαυίῃ). ΑἾβο Ρὶαΐο 15. {Π6 
οὐΪν ατσθοκ γῆοῸ βύυ]ο5 Ζ δου 
ἡυᾶσε οὗ {π6 ἀθαᾶ, πού δηά 
Οοτρ. 523 6; ὑβουρῇ τὴν Βο- 
ΤΏΔηΒ τηθῃξϊοη πὶ {π8. Βαΐ 
{Π|6 βᾶτη6 ῬΥΪΏΟΙΡΙΘ δοοοαηΐβ ἴῸΣ 
ἴθ δβουιρύϊοη οὔ βιοῖ ἃ βαθ- 
ΦθυυΆ Θ8 ἢ ῬΓΘΟΙΏΪΏΘΠΟΘ ο ἔΠ|686 
ὕπνο, δῃηᾷ ἰο {Ππ6 γϑιηδὶ ἱηρ' ἔνγο 
ΤΟΥ ψΙΔΟΙΥ τϑοορηϊβοα [π4]- 
οἶδ] ῬΘΙΒΟΠΑΡῸΒ πδιηθᾶ 670. 
ΑΙ ἴοαν στοῦ οοπηθοίθα στ 
{πὸ βθογοὺ υἱύθβ, ΟΥ̓ τυ βύθ 68, 
οἵ {π|θὶν παΐϊνθ ρδοοθβ ; ΜΙποβ 
ὙΠ ἐμ Οὐτθίδῃ τηγβίθυθβ, 
ψ ΒΙοἢ ἐπγοιρἢ ἐμ ΟΥρῃΐὶο ἰη- 
Ἄπθηοθ σοῦ τ] ον Κπονη. 
ἘΠ ἀδτηδηΐμτιβ, ΗΪΒ ἈΒΒΘΒΒΟΥ, 15 
Ἠ15. σοπῃέγγιηδη. δοιιβ ὙγὰΒ 
{86 ΒΘΙῸ οὗ ΤΠ Πρῖπα, γἤθσθ Π 6.6 
σοῦ (Ραῦβαη. ΠῚ, 30, Οτίρθῃ 
δᾶν. (615. νἱ. 290. 6. 22, [χ- 
οἶδη, Νανίρ. 15) πιγβίθυϊθβ οὗ 
ΟΥρΐς οτρίη. Απὰ Τυϊρίοϊο- 
ΤῊ ῸΒ γὰ8 οοηπηθοίοα, οὗὁἨ ἁ ΘΟΌΓΕΘ, 
ἢ ἘΤΘυΒβ. ΤΉθβ6 Ἰπάσοβ 
ΔΥῸ δὴ ἰηβίδπορ οἵ {6 ἔδοὺ ὑπαῦ 
οογέαϊη ἔθαΐασοθ οὐ {π6 αὐθοκ 
τα ΠΟ] ΟρῪ σοῦ ἤγβὺ {86 Ῥγὸ- 
ἀποῖ οἵ {Π6 τηγβίογυ - σουβῃρ, 
ἃ {πθποθ τηϑᾶθ {πο ν᾿ ΔΥ 
ἰηΐο {86 ῬΡοραΪαν τηϊηᾷ..----Π)0]- 
Ἰΐησον, αφηΐ, δὰ δον, Υο]. 1. 

ΒΙκ. πὶ, Ρ. 175. Τῆθ βδτηθ δὸ-. 
οοαπῦ ΤηΔῪ θ6 ἀϑϑιμηθα (ο Ποϊά 
οἵ {86 ἄλλοι τῶν ἡμιθέων, ψἘΟ 
ΔΥῸ ΒΡ] οΙποα ο ἔθθβα ἴοι ; 
ἴῸΥ ὙΟΡΥ͂ ΤΉΔΠΥ͂ Ρίδοθβ δά 
τηγβίουγ- τ ύθθ. ἨΔ ἀλτηδηξβ 
15. πῃιθη πο ἴῃ όπου, (Θά. 
Υἱ. 323), δπὰ {πογοΐοσο δηΐθ- 
οΘἀθηθνγ ἴο τηγβίθυϊθϑ, 885. ἃ 
ἡπιάρο, θαὺ οπ. θᾶνῦδ ἀπά ποῦ 
ἴῃ {π6 πίθον σου], 

6. ἔμοιγε καὶ αὐτῷ] { 8. Σ 
ΒΒου]ὰ Βᾶγθ ἃ ,ΡΙθαϑιιγθ Ρθου- 
ΠΑΡ ΤΥ οὐ. 

Ἰ: διατριβὴ] Οἱ ἘΓΠΥΡΡΟ ΒᾺ 
Ιηἶδ,, Τόσα. 1. 625 ἃ. 

ὁπότε--- τέθνηκεν] ΤῊ5 ἀθροπᾶβ 
ὌΡΟΣ ἀντιπαραβάλλοντι. 16 
ὙὙΠ016 βθηΐθηοο ὁπότε----ἀηδὲς εἴη 
ἰβ ἃ Γϑ-βίλ θηηθηῦ τη δῦ ἰθηρίῃ 

οἵὗἠἨ θαυμαστὴ ἂν εἴη ἡ διατριβή, 
ὙΥΒΙΟῊ 1τῦ ΠΌ]]ΟνγΒ. Ἀϑυτ θεν, 
---δὴ ἰπβίδποο οὗ Βίμανυ βέγαο- 
ἴαγα: Ὀῖρ. 207. 

9. ἀντιπαραβάλλοντι] ϑοογαίοβ᾽ 
ΘΟΙΙΡΑΓΊΒΟΩ οὗ ΠἰπΊ561 τ ἢ 
Ῥα]απιθᾶθβ σθοα] ]β {π6 ἴ80]6 οὗ 
ἀπ τοργοβθηζαϊίοη οὗ {6 Ῥὰ- 
Ἰατηθάθβ οἵ Επυ ρ 465 βοοι αἴξου 
Βοογαΐοβ᾽ ἀθαΐῃ, θη, αὖ {Π6 
γγογΒ. ἐκάνετε ἐκάνετε τὸν πάν- 
σοῴον, ὦ Δαναοί, τὰν οὐδὲν ἀλ- 
γύνουσαν ἀηδόνα Μουσᾶν, τῶν 
Ἑλλάνων τὸν ἄριστον, {Π6 ὙΠ 010 

Ἧ 

Ἷ 
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Ε΄. ἀν - ’΄ " δ δ. 4 ε " Ν 
41. λοντι τὰ ἐμαυτοῦ πάθη πρὸς τὰ ἐκείνων, ὡς ἐγὼ 
τῇ δ κ'  ψοΐςς ν " ἀν ὁ ν ᾿ 
᾿ς οἶμαι, οὐκ ἂν ἀηδὲς εἴη. καὶ δὴ τὸ μέγιστον, τοὺς 

-“ ’ὕ - - 

ἐκεῖ ἐξετάζοντα καὶ ἐρευνῶντα ὥσπερ τοὺς ἐνταῦθα 
Ἔν ; ΄ ἡροαψη ΙΒ. κι , ᾿ Ν , } ’, 
ο΄ διάγειν, τίς αὐτῶν σοφὸς ἐστι καὶ τίς οἴεται μέν, 

᾿ ἔστι δ᾽ οὔ. ἐπὶ πόσῳ δ᾽ ἄν τις, ὦ ἄνδρες δικασταί, 5 
δέξαιτο ἐξετάσαι τὸν ἐπὶ Τροίαν ἄγοντα τὴν πολλὴν 

Ἵ ὁ στρατιὰν ἢ ̓Οδυσσέα ἢ Σίσυφον, ἣ ἄλλους μυρίους 

ἄν τις εἴποι καὶ ἄνδρας καὶ γυναῖκας ; οἷς ἐκεῖ δια- 
λέγεσθαι καὶ ξυνεῖναι καὶ ἐξετάζειν ἀμήχανον ἂν εἴη 
εὐδαιμονίας. πάντως οὐ δήπου τούτου γε ἕνεκα οἷ το 
ἐκεῖ ἀποκτείνουσι τά τε γὰρ ἄλλα εὐδαιμονέστεροί 
εἰσιν οἱ ἐκεῖ τῶν ἐνθάδε, καὶ ἤδη τὸν λοιπὸν χρόνον 
ἀθάνατοί εἰσιν, εἴπερ γε τὰ λεγόμενα ἀληθῆ ἐστίν. 

ΧΧΧΠΙ. ᾿Αλλὰ καὶ ὑμᾶς χρή, ὦ ἄνδρες δικα- 
σταί, εὐέλπιδας εἶναι πρὸς τὸν θάνατον, καὶ ἕν τι τ5 

 ἃτοῦτο διανοεῖσθαι ἀληθές, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνδρὶ ἀγαθῷ 
Βι 

κακὸν οὐδὲν οὔτε ζῶντι οὔτε τελευτήσαντι, οὐδὲ ἀμε- 
λεῖται ὑπὸ θεῶν τὰ τούτου πράγματα᾽ οὐδὲ τὰ ἐμὰ 

“ 9. Ν - » 4 Υ̓͂ ᾽ ’ “κ΄ 

νῦν ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου γέγονεν, ἀλλά μοι δῆλον 
» “ σ μ᾿ ’, ᾿ς ἀδὲ , 

ἐστι τοῦτο, ὅτι ἤδη τεθνάναι καὶ ἀπηλλάχθαι πραγ- :ο 

6. ἄγοντα] ἙΔά. ἀγαγόντα. Βα ἐδογο ἴβ βέγοῃρ βυπέδοξίοδὶ 
7αδεβοιξίου (Ῥεβίοβ {86 υγοῖρῃξ οἵ Οχοη. δὰ ἔγθ οἵμον ΜΝ 5.) 
ἴον ἄγοντα. ὅ'66 Οοτηπηθηΐαγυ. 

δυάΐοηςο, τουηϊηοά οὗ βοογαΐθϑ, χρόνῳ διαφθείρεσθαι (τιδαπΐηρσ αὐ 
Ῥαγδέ ἱπέο ἔθασβ. Οἵ, Τηϊσοά. ἔπθ Το ΡΟ). 
Ῥ. χχυπῖ, ποίθ το. 

6. ἄγοντα] Ῥαγεϊοῖρ!]6 οἵ {Π6 
ἱπιροσίδοί, γος σῖνοβ στθδίου 
{011 π658 δὰ υἱνπθ88 ἔμδῃ ἐΠ0 
δογῖϑέ πουἹὰ μᾶνο σίνου, ΟΥ̓, 
Τρ. 635 8, καθάπερ μάντις ἀπὼν 
τῆς τότε ς τοῦ τιθέντος 
αὐτά (τηθαπίηρ ΤΟΥσαγσιβ ΟΥ 
Μίποβ), 671 6, Θῶμεν δὴ τὰς ἐν 
πεδίῳ πόλεις... ἄρδην ἐν τῷ τότε 

Ἴ. ἢ ἄλλου----εἴποι] ΤῊΘ ἀ6- 
δἶγο ἴου. Ὀγουϊν ἴῃ {Π|6 ΒΤ τ ἱ πρ' 
ὉΡ οὗ ἐδ6 ϑηυμηογβέϊοη Ὀγθα ΚΒ 
οὔ {πὸ Ἰορτεϊτηαΐθ ρἰδη οὗ ἐδ 
Βοηΐθμοθ : Ὀΐω. 257. 

16. ἀληθές) “Α5 δ γοτὶἐγ.᾽ 
Ξίθο 18 8, ποΐθ. 

20. πραγμάτων] 'Τὴ:6. νγαπὲβ 
δα παν ἀβῃΐρ8 οὔ οἷά ἄρ. ΟΥ̓ 
Χρη, ΑΡοὶ. 32, ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ 
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Ἀ “ τς τς. Ε] “ 

μάτων βέλτιον ἦν μοι. διὰ τοῦτο καὶ ἐμὲ οὐδαμοῦ Ρ. 41 
΄-“ ΕΣ ΄“ 

ἀπέτρεψε τὸ σημεῖον, καὶ ἔγωγε τοῖς καταψηφισα- 
΄σ ’ » ’ ,ὔ 

μένοις μου καὶ τοῖς κατηγόροις οὐ πάνυ χαλεπαίνω. 
“ ͵ ΄ Ν 

καίτοι οὐ ταύτῃ τῇ διανοίᾳ κατεψηφίζοντό μου καὶ 
“ » -" 

βκατηγόρουν, ἀλλ᾽ οἰόμενοι βλάπτειν" τοῦτο αὐτοῖς 6 
" , , ΄, , » λα ἄξιον μέμφεσθαι. τοσόνδε δέομαι μέντοι αὐτῶν 

ε« “5 “- .-,»57 ΄ Ψ 
τοὺς υἱεῖς μοῦ, ἐπειδὰν ἡβήσωσι, τιμωρήσασθε, ὦ 
ΕἾ 5. τ ΄“- “ “ .  ἿᾺ, «..“« 5 , 

ἄνδρες, ταὐτὰ ταῦτα λυποῦντες, ἅπερ ἐγὼ ὑμᾶς ἐλυ- 
᾽ν" δ᾽. σὲ “ Ἃ ΄ Ἃ ΕΣ 

πουν, ἐὰν ὑμῖν δοκῶσιν ἢ χρημάτων ἢ ἄλλου του 
΄- ΕΥ -“ Ἀ - ͵ὔ 

τοπρότερον ἐπιμελεῖσθαι ἢ ἀρετῆς, καὶ ἐὰν δοκῶσί τι 
5 Ἁ ΕΣ ᾽ , ᾽ “-“ «“ 3--Ὁ, δ τὰν εἶναι μηδὲν ὄντες, ὀνειδίζετε αὐτοῖς, ὥσπερ ἐγὼ ὑμῖν, 

σ ᾽ Ε “ νος “ Ν " ΄ 5 ,, ὅτι οὐκ ἐπιμελοῦνται ὧν δεῖ, καὶ οἴονταί τι εἶναι ὄντες 
᾽ Ἁ ΕἾ τ ΄“ -“ ’ 

οὐδενὸς ἄξιοι. καὶ ἐὰν ταῦτα ποιῆτε, δίκαια πεπον- Ῥ. 42 
“-“ ’ « “-“ 

θὼς ἐγὼ ἔσομαι ὑφ᾽ ὑμῶν αὐτὸς τε καὶ οἱ υἱεῖς. 
᾽ Ν Ἀ » Υ ᾽ Υ͂ ᾽ Ν Ν ᾽ , 

τὸ ἀλλὰ γὰρ ἤδη ὥρα ἀπιέναι, ἐμοὶ μὲν ἀποθανουμένῳ, 
σοφὲ ΄ “ 

ὑμῖν δὲ βιωσομένοις" ὁπότεροι δὲ ἡμῶν ἔρχονται ἐπὶ 

χ χ χδηλ' ὶ πλὴν ἢ τῷ θεῷ ἄμεινον πρᾶγμα, ἀδηλον παντὶ πλὴν ἢ τῷ θεῷ. 

6. δέομαι μέντοι αὐτῶν] ΕΔ 4. μέντοι αὐτῶν δέομαι, ἃπα 50 811 ΜΙΞΞ., 
οχοθρὺ Οχοη. Βαῦὺ ψΒ]οἢ οΟἸ]οοαίϊοη τηοβῦ Θχϑοῦ Υ βαρσοβὲβ ἐπ6 
ΘΙΡΠ Δ 518 γα αϊγοα ἢ ΤῊ ροβιἐϊοη οὗ μέντοι μὰ5 οξαη ἴο Ὀ6 τοίθστοα 
ἴο ἃ 5016 ϑὰσ. ΟἿ 31 Ὁ, καὶ εἰ μέντοι τι, μιᾷ Τῖσ. 294. τῆ. ἢ] 
50 οἀά,, τἱρηθγ. Τὴ6 νγοῖσηῦ οὗ Οχοη. τι ἴοὰν οἶμον ΜΒΕ,, 
δἰνιπρ' εἰ, 15 ἀἰτη! ]ΒΠ θα Ὺ {π6 1ὐαοίδτη. 

1. πλὴν ἢ] ΤῊΪΒ οοτα ἱ παξϊοπ θεοφιλοῦς μοίρας τετυχηκέναι" τοῦ 
μὲν γὰρ βίου τὸ χαλεπώτατον 
ἀπέλιπε κιτιλ. 

3. οὐ πάνυ] ΗδΥ6, 88 εἶβθ- 
ὙΠΟΓΘ, οὐ πάνυ τηΔγκ5. ΟἾΪΥ ἃ 
Ῥᾶγθ ἄθηϊαὶ: Πρ, 139. 8ο- 
ογαῦθϑ 18. βα βῆθα τ ἢ βαγίηρ, 
“1 ᾶνγθ πὸ βυδιοϊθηῦ οαιιβθ ἴὸ 
8 αἰϊερ᾽θαβοᾶ" ἨΗΪΐβ εἰρωνεία 
σοῦ ἁ ἴῃ ΠΟ ὁ886 ἢᾶνο βυβονοα 
Πΐπὶ ὕο Βαύ, “1 δῖ ἴδ ἴγοϊη 
βοῖηρ ἀἰβριθαβϑά, 

8. ταὐτὰ ταῦτα λυποῦντες)] ΒΥ 
Ῥἰγίπρ ὑΠθτ ἀηυγθαυ θα] αὶ δἢ 
ὙΥΑΥΠἰησ ἃ ΓΘΙΠΟὨΒ ΓΆΠΟΘ, 

18 ΘΧΔΟΙΥ ῬΆΓΆ 61 ἕο ἀλλ᾽ ἤ. 
ΤΙ6 ὕνο ρδγέϊοϊοβ ϑῃΐθ ἐπθ 
οομι  παύϊοη. οοογαϊηδίοὶγ, ἴη- 
ἰσοάποϊηρ {Π6 Θχοθρέϊοι ἕο ἐϊ6 
Ργθοράϊηρ' πηΐνγουβαὶ ποσίν ἴῃ 
{Π|6 1} ΟΥ̓ ΒΘΥΘΥᾺΪ τγᾶγ8. πλὴν 
ΠΡ }165 “ἰὖ 15 Κπουγῃ ὅο ΠΟΠ6.---- 
βανίησ ἐπαῦ [1ὰ οοπέγδαϊοίϊοπ 
ὕο {115} 1ξ 15 ποσὰ ὧο Οοᾶ :᾿ 
ἤ, 685 ΒΆγΒΏΪν, “ἰῦ ἰβ Κπονῃ 
0 ΠΟΠΘ, ΟΥ̓ βου ΘΙ [0}]0]} ἴο 
Οοα, ἕο Ὀῖρ. 148, ἀπά οἵ, Ατ, 
ΝΡ. 36ο, Οὐ γὰρ ἂν ἄλλῳ γ᾽ ὑπ- 
ακούσαιμεν .. Πλὴν ἢ Προδίκῳ. 



ἈΤΓΡΈΝΗΥΧ᾽ Α, 

Τὸ δαιμόνιον. 

ο΄ ΠῊΣ πογὰ δαίμων νγᾶ8 ἀδοὰ ἐο ἀοποίο ΟἰΕΠΟΥ θεὸς ΟΥ ἃ βρ᾽ γἱέσθδὶ 
᾿ς Βοΐπρ; ᾿Ἰηἴουῖου ἰο θεός. Τὰβ ἀἰκεϊποξϊνθ τηθαπίηρ' 85 δρρ] θα ἕο οἰἔμον 
᾿ς οἷαβα ἰβ ἐμαί ἱξέ ἀθποῖθβ. βυοῖμ ἃ Βοΐτρ ὑπ λὲ8 ἀραϊζησα τοῦεῖ, πιθη. 
ΕΝ Πανσ ὦ οι δαίμων 5 ῬοτπΙβέο Εἶν τπαγκ οι ΒΡ ΗΒ τηδᾶτι- 

διηᾷ τὸ δαιμόνιο ἐπηληαι ΒΟΙΠ ΘΕ ἿΠ]65 ΒΌΘΝ Δ ΔΡΌΠΟΥ, ἃπᾷ βοτηθεϊπηθϑ 

ἔδπθ ἀροπί 186], 850 Αὐίβίοεϊα (Βμοὲ. 11. χχῆϊ. 8), τὸ δαιμόνιον οὐδέν 
΄ ἐστιν ἀλλ᾽ ἢ θεὸς ἣ ὅ θεοῦ ἔργον, ἃτιὰ ἴον {1185 ἀἰδεϊποίίοι νγθ τδν οοπι- 

ὼ ο  Ρᾶγτο Ρ]αίο (Ῥμάν. 242 6), εἰ δ᾽ ἔστιν ὥσπερ οὖν ἔστι θεὸς ἤ τι θεῖον ὁ 
““““Φ....».ὄὕ 

Ἔρω,. ὝΒεη τὸ τοδᾶ ἴῃ Χοπόρβοι (Νοπι, 1. ἷ. 2), διετεθρύλητο ὡς 
φαΐη Σωκράτης τὸ δαιμόνιον ἑαυτῷ σημαίνειν" ὅθεν δὴ καὶ μάλιστά μοι 
δοκοῦσιν αὐτὸν αἰτιάσασθαι καινὰ δαιμόνια εἰσφέρειν, θοξ Ξοη565 οἵ (6 

Ὑγοτὰ ἃ δχθιρ! ῆρᾶ, ϑοογαΐίοβ τηθδὴξῤ ὈΥ τὸ δαιμόνιον ἃ αἰνῖπΠ0 
ἈΘΘΠΟΥ ; Μοϊοίωβ ντοβίθα ἐπβ ἱπέο {6 βθπβο οὗ ἃ ἀϊγίπο θοίησ. [Ι͂ῃ 
ἔμο Αροϊοργ ϑοογαΐθβ τηδγκβ {π0 ροβίξϊοι 88 ἃ οαγϊοδίασο ὈΥ ἐδ 
Ἔχργθββίοῃ ἐπικωμωδῶν, δηᾷ ἔποπ ροἶνοβ ἔμ ᾿ηξογργοίαἐϊοη οοπβιβέοης 
ὙΠ ΗΒ οὐσιι τη ΘδηΪηρ"---ΥΪΖ. δαιμόνια πράγμαται 'Τμδΐ ϑοοταίοβ 15 

πο βρεδκίησ οἵ ἃ Ὀεϊπρ' 15 οἴθαν ἔγοπι οἴου βῬΡαββαρθβ 8180, ἃ5 ὙΠΘΠ 
Βο βαὺβ (Ἀροϊ. 31 ὁ), ὅτι μοι θεῖόν τι καὶ δαιμόνιον γίγνεται, οὐ (ῬΠάν. 

242 Ὁ), τὸ δαιμόνιόν τε καὶ τὸ εἰωθὸς σημεῖον γίγνεσθαι, οὐ (Ἐπ νά. 

272 6), τὸ εἰωθὸς σημεῖον τὸ δαιμόνιον, οὐ (ΤΠ οεοῖ. 151 8), τὸ γιγνόμενόν 

μοι δαιμόνιον. ΝΟΥ ἄοο5 Ῥ]αίο, γΠ0 τϑοορτἶβθβ ἔΠ|6 οοτηπηοη ποίΪΟα 

1 Τὴ Ῥίαδΐς, βίγιηρ. 202 ἃ --- 203 8, δαίμων. 

ἐπῖϑ νἱονν οὗἁὨ δαίμων Δρρθδγβ νυν ἀΪδ- 3 ὙΥΒΘΩοΘ ἐθθ Ρῆγαβθ οἵ αὐ βοδίπθβ 
ποεῖν, ἐπουρὴ ἔπότο, ἂό ἔπ ἀοσέείπθ (Π. 117. ν. 70) ἴσως δὲ καὶ δαιμονίου 

Βοεϊὰ ἰα ἐπαξ θεὸς ἀνθρώπῳ οὐ μίγνυται, τινὸς ἐξαμαρτάνειν αὐτὸν προαγομένου 
811 μαντικὴ ἰΒ ἐδ ῥχογίποθ οἵ (86 ἰἴβ ἱπἀοίοττωηϊηδίθ, 
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οἵ ἃ ῬοΥβομδὶ αὐὐοπάδηξ δαίμων (Τορα. 730. ἃ, ΤΊπι, 90 8), ΘΥῸῪ' ρῖνγθ 
(μῖ8. παπηθ ἰο ἐμ Ῥβοποιηθηοι ἰπ αποβέϊου. Εγθὴ ΤΉΘαρΘΒ (88 Ζ6|16 
τοι δ 5, ΠΤ, 65. π᾿. 2) ρσἶνθβ ΠῸ Ῥθυβοπα! νυ ἰο τὸ δαιμόνιον. Ἧ φωνὴ 

ἡ τοῦ δαιμονίου (Ἑ ποαρ. 128 6) 15. διῃθίστουβ. Ῥ]αΐο᾽ Β 186 ἴδ Βοτη6- 
Εἶπιοβ δα ϊθοξϊναὶ (6. (. τὸ δαιμόνιον σημεῖον), αι Βοπιθέϊ 65 6] ΠΡ ΙΘΔΠ 
εαθδίαπεϊναι. Οτδιητηδίϊοα!γ, Χοπορθοη οομῆπθ5. Βἰτηβο ἴο ἐμ 

Ἰαξίθι. π86 ΟἩΪΥ, δὶ] τη ΓΟ ΪΎ ἴῃ ἐΠι6 βρη! βοαέίοη οὗ ἃ ἀϊνγῖπθ ἈΘΘΠΟΥ. 
6 ]1ον ποίϊοοβ ἐμαῦ ἐπ ἱπίουργοίαἑίοη οἵ ϑοογαίθβ᾽ δαιμόνιον ἃ8 ἃ 

Ῥοΐηρ' τϑπιαϊ θα Ῥθου αν ἰο Ηΐ5. δοοίιβουβ (ΟἸοογο ὑγαπβί δ πο 10 ὈῪ 
αἰνίπαμι φαϊάάαλτῃ, Ὀἰνίπ, Τ. 54, ποὺ ὈΥ͂ σϑῃΐα8) π)}}} 16 τγὰ8 γουϊγοᾶ 
ΡῪ ῬΙαίαγοι, ἐπ Νϑο- ῬΙαἰοηϊβίβ, ἀπ {πὸ Ομ τ βέϊδη Εδίμοιβ. 

ὙγΒαὲ ἐπθὴ σγοσο πὸ παίασο ἀπά ἐπποίίοη οὗ {Π15 δαιμόνιον σημεῖον ἢ 

Τιοὐ α8 ἤνβὺ οομβαὶῦ ἌΡΗΝ ἴπ ἡΒομὰ {π6 Οἰἰοῦ Ῥαββαρθβ 816 
{8686 : 

Με. 1. 1. 2-, διετεθρύλητο γὰρ ὡς φαίη Σωκράτης τὸ δαιμόνιον 

ἑαυτῷ σημαίνειν" ὅθεν δὴ καὶ μάλιστά μοι δοκοῦσιν αὐτὸν αἰτιάσασθαι καινὰ 

δαιμόνια εἰσφέρειν. ὁ δὲ οὐδὲν καινότερον εἰσέφερε τῶν ἄλλων, ὅσοι μαν- 

τικὴν νομίζοντες οἰωνοῖς τε χρῶνται καὶ φήμαις καὶ συμβόλοις καὶ θυσίαις. 

οὗτοί τε γὰρ ὑπολαμβάνουσιν οὐ τοὺς ὄρνιθας οὐδὲ τοὺς ἀπαντῶντας εἰδέναι 

τὰ συμφέροντα τοῖς μαντευομένοις, ἀλλὰ τοὺς θεοὺς διὰ τούτων αὐτὰ σημαί- 

νειν, κἀκεῖνος δὲ οὕτως ἐνόμιζεν. ἀλλ᾽ οἱ μὲν πλεῖστοι φασὶν ὑπό τε τῶν 

ὀρνίθων καὶ τῶν ἀπαντώντων ἀποτρέπεσθαί τε καὶ προτρέπεσθαι Σωκράτης 

δέ, ὥσπερ ἐγίγνωσκεν, οὕτως ἔλεγε. τὸ δαιμόνιον γὰρ ἔφη σημαίνειν" καὶ 

πολλοῖς τῶν ξυνόντων προηγόρευε τὰ μὲν ποιεῖν, τὰ δὲ μὴ ποιεῖν, ὡς τοῦ 

δαιμονίου προσημαίνοντος. καὶ τοῖς μὲν πειθομένοις αὐτῷ συνέφερε, τοῖς δὲ 

μὴ πειθομένοις μετέμελε. 

ΠΥ. 1, 12-3, Σοὶ δ᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐοίκασιν ἔτι φιλικώτερον ᾿ 

ἄλλοις χρῆσθαι [οἱ θεοί], εἴ γε μηδὲ ἐπερωτώμενοι ὑπὸ σοῦ προσημαίνουσί 

σοι ἅ τε χρὴ ποιεῖν καὶ ἃ μή. Ὅτι δέ γε ἀληθῆ λέγω καὶ σύ, ὦ Εὐθύδημε, 

γνώσῃ, ἂν μὴ ἀναμένῃς ἕως ἂν τὰς μορφὰς τῶν θεῶν ἴδῃς, ἀλλ᾽ ἐξαρκῇ σοι 

τὰ ἔργα αὐτῶν ὁρῶντι σέβεσθαι καὶ τιμᾷν τοὺς θεούς. 

ΙΥ. νη], τ, φάσκοντος αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον ἑαυτῷ προσημαίνειν ἅ τε δέοι 

καὶ ἃ μὴ δέοι ποιεῖν ὑπὸ τῶν δικαστῶν κατεγνώσθη θάνατος. 

ΤΥ. νῇἱ. 5--ό6, ᾿Αλλὰ νὴ τὸν Δία, φάναι αὐτόν, ὦ ἝἙἭ ρμόγενες, ἤδη μου 

ἐπιχειροῦντος φροντίσαι τῆς πρὸς τοὺς δικαστὰς ἀπολογίας ἠναντιώθη τὸ 

δαιμόνιον, καὶ αὐτὸς εἰπεῖν, Θαυμαστὰ λέγεις. τὸν δέ, Θαυμάζεις, φάναι, 

εἰ τῷ θεῷ δοκεῖ βέλτιον εἶναι ἐμὲ τελευτᾷν τὸν βίον ἤδη ; 

ΤΥ, νἱϊ, τα, εὐσεβὴς οὕτως ὥστε μηδὲν ἄνευ τῆς τῶν θεῶν γνώμης ποιεῖν. 

ΞγτὴΡ. ΥὙἹἹ], 5, τοτὲ μὲν τὸ δαιμόνιον προφασιζόμενος οὐ διαλέγει μοι 

τοτὲ δ᾽ ἄλλου τοῦ ἐφιέμενος, 
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ο΄ ἥδ ψ οι πιαεὲ Β6 δἀδοᾶ 56}}} ἔγοπι ἐμὸ ΜΓΟπιογ ἴα, 1. ἱ, το, 
: Σωκράτης ἡγεῖτο πάντα μὲν θεοὺς εἰδέναι, τά τε λεγόμενα καὶ πραττόμενα καὶ 

τὰ σιγῇ βουλευόμενα, πανταχοῦ δὲ παρεῖναι καὶ σημαίνειν τοῖς ἀνθρώποις 

ΕΟ μοὶ νὸν ἐνδρωκείων «ὄντων. -- 
ο΄ δπιιβ τὸ βοδ ἔμαί Χοπορβοι ἐθ}}]5 8 ποέμηίηρ' 88 ἕο ἐμ πδέαγο οἵ 
ΕἾ  οοσγαξεβ᾽ δαιμόνιον, Ββανὸ ἐμδὲ ἴὃ τγὰβ ἔθ ἱπβέσυισαθπξ ἐβγου ἢ τ ΒΙ ἢ 

᾿ς ἀἶνίπο ἱπεϊπιδείομβ τοβο μὰ Ὠΐπὶ ἀπβοϊ οἰξοάϊγ. Ηδ δάμογεβ (μη]688 
ΟΠ γῸ δάποηϊξ 45 ̓ἷβ ἐμθ θεοῦ μοι φωνὴ φαίνεται ἱπ ὃ 12 οἵ ἔθ Χοπο- 

᾿ς Ρβοπέεδη ΑΡροϊοσυ) ἰο ἐδ ἐχργοβείοῃῃ. σημαίνειν τὸ δαιμόνιον, τηδδὨΪ ς᾽ 

᾿ς ΒΥ ἐδιῖβ Ἔχργεββίου (5 δγεδαγν βαϊ4) ἐπιαΐ τὸ δαιμόνιον ἴΒ Βαξ ἐπθ 
᾿ς ἐπρέγυμηοπέ, τνμ]6 ἰ ἰβ ἐμ σοὰβ γῆο ἀγὸ ἐπ ἀσοηΐβ, γβθηοθ ἰπ 
Γ΄ οἶμον Ραββαρθβ νγὸ βᾶνε 88 δηιϊναϊοπὶ Ἔχργοββίοῃβ [θεοὶ] προσημαίνουσι 
Π Οἴοιι. ΤΥ. "]. 12), τῷ θεῷ δοκεῖ (1. νἱϊ1. 6), θεῶν γνώμη (1. 11). 18 
᾿ς ἀπεϊπιδείοηβ αἰθεν ἔγομι ἐμοβο οὐίαϊποὰ ὈῪ μαντικὴ ἴῃ Βοΐπρ ρίνθῃ 
᾿ς βροπίδμπθοιβίυ, ϑοογδίεββ 'β τοργεβοηΐθα δ8 μβανϊηρ ἐμουσηῦ Εἰπιεο 
Π βἴπρυϊαν, ἃ8. ἃ τηδέξον οἵ ἔδοξ, ἴπ ροββοββίηρ ἐπ ῖβ οἵδε, Ηρ ἀϊὰ ποὺ 
᾿ς ἘΓρΘ ΟἾΠΘΥΒ ἕο 866 ἔῸ ἃ β' π}]Ὰ βῖρη, ΑἸΕΒουρΡ, Β Βο]ονθὰ (ἴθι. 
ΟΠ ΤῚ, 19) πάντα μὲν θεοὺς εἰδέναι... . πανταχοῦ δὲ παρεῖναι καὶ σημαίνειν 

τοῖς ἀνθρώποις περὶ τῶν ἀνθρωπείων πάντων, ὮΘ ΒΘΟΙῚΒ ΘἸΠΟΥ ἐο Πᾶνθ 

᾿ς ἀἰτοοξρα οἔμοΥβ ἕο μαντική (Δἴ6πι. 1. 1. 6), οὐ ἐμ ογδοὶθ (Οἷς. 46 Ὀϊνίη, 
ΟΠ ἢ 54), οὐ ἕο μᾶνθ ρίνθη ἐβοῖὰ ἐμὸ Ῥοηθῆξ οἵ δΐβ ουστι ἀϊνίπο ἱῃεϊπια- 
᾿ς ΐουβ (Μοπι. 1. ᾿. 4). Ηδ Βονουοσ Ρουθ ἐμαὶ 1 οἴμουβ δὰ ποὺ 
᾿ς ἐδῖβ ρίξε, ἴξ νσὰβ ὃν ἐμοῖν οὐσὰ ἤδαϊέ (λίθωι. ΤΥ͂. 111. 1.3). 
᾿ ὙΥμδὲ 15 ἑπποίϊοι νγὰβ ἀοοογάϊηρ ἐο ΧοΠορΡἤομ, τῦϑ σϑέθου ἔτοτα 
ΟΠ ἔδιο ἰἀοπεϊβοκέίοη οἵ [ἐβ ῥγονίποθ τῖει ἐμπαξ οἵ μαντική, το} ἴβ 
ο΄ Δοῆποᾶ ἴῃ Μεπ). 1. ἱ. 6--ο, ἀλλὰ μὴν ἐποίει καὶ τάδε πρὸς τοὺς ἐπιτηδείους" 
᾿ς τὰ μὲν γὰρ ἀναγκαῖα συνεβούλευε καὶ πράττειν ὡς ἐνόμιζεν ἄριστ᾽ ἂν πραχθῆ- 

᾿ ̓ς ψαι περὶ δὲ τῶν ἀδήλων ὅπως ἀποβήσοιτο μαντευσομένους ἔπεμπεν εἰ ποι- 
ΟΠ ητέα' καὶ τοὺς μέλλοντας οἴκους τε καὶ πόλεις καλῶς οἰκήσειν μαντικῆς ἔφη 

᾿ς προσδεῖσθαι" τεκτονικὸν μὲν γὰρ ἢ χαλκευτικὸν ἢ γεωργικὸν ἢ ἀνθρώπων 

ο΄ χηγικὸν γενέσθαι, πάντα τὰ τοιαῦτα μαθήματα καὶ ἀνθρώπου γνώμῃ αἱρετὰ 

ἐνόμιζεν εἶναι" τὰ δὲ μέγιστα τῶν ἐν τούτοις ἔφη τοὺς θεοὺς ἑαυτοῖς κατα- 
πον ἂν οὐδὲν ριον ἐδτο τοῖς ὁδρέκοις.. . ἔφη δὲ διᾶν ἃ μὲν μαϑέ»- 
τας ποιεῖν ἔδωκαν οἱ θεοί, μανθάνειν, ἃ δὲ μὴ δῆλα τοῖς ἀνθρώποις ἐστί, 

᾿ πειρᾶσθαι διὰ μαντικῆς παρὰ τῶν θεῶν πυνθάνεσθαι" τοὺς θεοὺς γὰρ οἷς 

ἂν ὦσιν ἵλεῳ σημαίνειν, 
᾿ ΤῊΐβ δοοογᾶβ τῖτ Ῥ]αίο, ΑΡοΪ. 40 ἃ, ἡ εἰωθυϊά μοι μαντικὴ ἡ τοῦ 

᾿ς δαιμονίου, ΤῈ νγᾶθ πο 500} συΐάθ ἴῃ {πὸ τηδέζον οὗ τρί δηᾶὰ στον 
Πρ 88. ΘΟΠΒΟΙΘΠΟΘ ἴδ᾽; ΠΟΥ γϑὺ δὴ ὉΠ ΘΓΒαΙ οὐδ ὶθ ἕο τουθδ] ἐστε οὗ 
᾿΄ βοΐοποο οΥ οὗ ζυξαγίεγ. [05 Γαποίίοῃ ττὰβ οὰ {86 ὁπθ Ββαμπὰ ργδοίϊοδὶ 
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---ἴο Ῥγοποῦποθ ΠΡΟῸΙ ἃ ΡΙΟΡοβοᾶ οουγθθ οὗἉ δούϊομ, οἵ νυ μἱοἷν βοογαῦθβ 
Βιδᾶ οορπίδβαηοο, οἰ ἐΠοΥ ἃ5. ΗἰΠΙΒ6 1} ἃ ῬΑΓΕΥ ἕο 1 οΥ ἴπ ἐδ ἱπίογθδὺ οὗ 
Ηἷ5 γϊθη45---- οὰ 0π6 οἶμον Βαπᾷ [Ὁ ρχοποππορᾶ ποῦ ὁπ. {86 τηογ ΠΥ 

Ῥαΐ οῃ ἐμ οχρϑάϊομπου (1π ἐμ βοογαῦϊο βθῆβθ οἵ ψγυμαῦ τγὰϑ ὑθα}]ν [ῸΓ 
ἔπ Ὀοβὲ) οὐ ἔπ ργοροβθᾶ οοῦγβθ, ΤῊ15 που]ᾶ ποῦ ὁχοϊαᾶο ἔγομι 18 
ἀθοϊβίοη τηογὰ] ααθδύϊομβ, ποτ ὑμ86 ΟὈ]σδέϊοπ οἰ ΤΠ. νγὰ8. ΟὈΒΟΌΤΘ 

ΟΥ̓ ΤΉΔΙΗΪΥ ἀοροπᾶθα οἢ ἐπ6 ΘοηΒΘα  ΘΏ068. [0 τγὰβ ποῦ ἃ ΤηΘΓ6 ΡΓ76- 

Βοηψτηοπέ, ἃ Του ροαϊηρ οὗ ομδποθ τηϊβίογξιηθ. Οὐ οὗ οδηο6 ΒιιΘΟΘΕΒ, 

{πὸ πιοτὸ τοδοούϊοη οὗ ἃ τηϑ 5 Οὐ ἔθ! ηρβ οὗ ΠΔΡΡΊΠΘΒΒ ΟΥ̓ οἽΟΟΠΙ 

ψἘ1Ὸ ἴῃ βρὶύθ οὔ ἔμθῖ ἨΘ Δ Τ͵65 οὐ ΗΒ. ΘΟΙ1ῈΘ οἵ δούϊοῃ. Τῦ βίδτηρϑα 
ἴῃ ϑοογαίθβ᾽ Ῥϑ]ϊοῦ ἃ ἀοβηϊξο οΠαγδοίου οὗἨ ΘΧΡθαΊΘΠΟΥ ΟΥ ἀναληνο νά 
ὁπ ὅπ6 οουγδ8 ἰπἰθηαθά, ἀπ μ6 πουοῦ ἀἸβορογοϑα 1, 

Τὴ ῬΙαΐο ὑπ ποίδθ]6 ῥραβϑᾶρθβθ ἃ1ΙῸ {Π|656 ;---Αροϊ. 31 ο-, τούτου 
δὲ αἴτιόν ἐστιν ὃ ὑμεῖς ἐμοῦ πολλάκις ἀκηκόατε πολλαχοῦ λέγοντος, ὅτι μοι 

θεῖόν τι καὶ δαιμόνιον γίγνεται φωνή, ὃ δὴ καὶ ἐν τῇ γραφῇ ἐπικωμωδῶν 

Μέλητος ἐγράψατο. ἐμοὶ δὲ τοῦτ᾽ ἐστὶν ἐκ παιδὸς ἀρξάμενον, φωνή τις 

γιγνομένη, ἣ ὅταν γένηται ἀεὶ ἀποτρέπει με τοῦτο, ὃ ἂν μέλλω πράττειν, 

προτρέπει δὲ οὔποτε. τοῦτ᾽ ἔστιν ὅ μοι ἐναντιοῦται τὰ πολιτικὰ πράττειν. 

40 ἃ-, ἡ γὰρ εἰωθυῖά μοι μαντικὴ ἡ τοῦ δαιμονίου ἐν μὲν τῷ πρόσθεν 

χρόνῳ παντὶ πάνυ πυκνὴ ἀεὶ ἦν καὶ πάνυ ἐπὶ σμικροῖς ἐναντιουμένη, εἴ τι 

μέλλοιμι μὴ ὀρθῶς πράξειν. νυνὶ δὲ ξυμβέβηκέ μοι, ἅπερ ὁρᾶτε καὶ αὐτοί, 

ταυτί, ἅ γε δὴ οἰηθείη ἄν τις καὶ νομίζεται ἔσχατα κακῶν εἶναι. ἐμοὶ δὲ 

οὔτε ἐξιόντι ἕωθεν οἴκοθεν ἠναντιώθη τὸ τοῦ θεοῦ σημεῖον, οὔτε ἡνίκα ἀνέ- 

βαινον ἐνταυθοῖ ἐπὶ τὸ δικαστήριον, οὔτ᾽ ἐν τῷ λόγῳ οὐδαμοῦ μέλλοντί τι 

ἐρεῖν' καίτοι ἐν ἄλλοις λόγοις πολλαχοῦ δῆ με ἐπέσχε λέγοντα μεταξύ. 

νυνὶ δὲ οὐδαμοῦ περὶ ταύτην τὴν πρᾶξιν οὔτ᾽ ἐν ἔργῳ οὐδενὶ οὔτ᾽ ἐν λόγῳ 

ἠναντίωταί μοι.---ἘΠι γᾷ, 272. 6, κατὰ θεὸν γάρ τινα ἔτυχον καθήμενος 

ἐνταῦθα, οὗπερ σύ με εἶδες, ἐν τῷ ἀποδυτηρίῳ μόνος, καὶ ἤδη ἐν νῷ εἶχον 

ἀναστῆναι" ἀνισταμένου δέ μου ἐγένετο τὸ εἰωθὸς σημεῖον τὸ δαιμόνιον. 

πάλιν οὖν ἐκαθεζόμην.----ῬΠαΥ, 242. Ῥ, ἡνίκ᾽ ἔμελλον, ὦγαθέ, τὸν ποταμὸν 

διαβαίνειν, τὸ δαιμόνιόν τε καὶ τὸ εἰωθὸς σημεῖόν μοι γίγνεσθαι ἐγένετο---- 

ἀεὶ δέ με ἐπίσχει ὃ ἂν μέλλω πράττειν----, καί τινα φωνὴν ἔδοξα αὐτόθεν 

ἀκοῦσαι, ἥ με οὐκ ἐᾷ ἀπιέναι πρὶν ἂν ἀφοσιώσωμαι, ὥς τι ἡμαρτηκότα εἰς 

τὸ θεῖον.---- ΑἸ οἷ. Τ, 1π10. το 3 8--Ὁ, τούτου δὲ τὸ αἴτιον γέγονεν οὐκ ἀνθρώ- 

πειον, ἀλλά τι δαιμόνιον ἐναντίωμα, οὗ σὺ τὴν δύναμιν καὶ ὕστερον πεύσει. 

νῦν δ᾽ ἐπειδὴ οὐκέτι ἐναντιοῦται, οὕτω προσελήλυθα. εὔελπις δέ εἰμι καὶ τὸ 

λοιπὸν μὴ ἐναντιώσεσθαι αὐτό.---- ΤΠ θεοῦ, ΡῚ 8, ἐνίοις μὲν τὸ γιγνόμενόν 

" ὙΥἕρσοῦΒ δηᾶ Ζο]ϊον παν πούϊοοὰ Αἰδμεηΐδη Ῥθορῖθ-τοῖβ ἐβσονσαι ὁπ ἐπ 
εἴ, ῬοτηΑΥκ ἐῃθ οοπίχαβὺ ἴῃ μ6 ἀϊνίπθ τηϊββίοι (28 6), {86 τηλέδον οὗ 
ΑΡοΐοργ. ΤῊΘ τηδύθοσ οὔ ἀαίγ---ποῦ ἠαδρτηθπὺ---ἰο αἰρβέαϊῃ ἔτοσα μοὶ ϑῖοΒ-τ 
ὅο ἀθβουὲ {Π9 ροβὲ οἵ Ῥσθδοῦθν ἕο 6 [18 αὐϊεϊ θα θα ἕο ἐπ δαιμόνιον (31 ἃ).᾿ 
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᾿ς μοὶ δαιμόνιον ἀποκωλύει ξυνεῖναι ἐνίοις δ᾽ ἐᾷ.---Ἤθρ. 496 ο, τὸ δ᾽ ἡμέτερον 
οὐκ ἄξιον λέγειν, τὸ δαιμόνιον σημεῖον" ἢ γάρ πού τινι ἄλλῳ ἣ οὐδενὶ τῶν 

ἔμπροσθεν γέγονε. ΤῊΘ Ῥαββαροθ πὶ ἐμ ΤΠοαροβ οοπβίβὺ ἴῃ ρᾶτύ οἵ 
ΟΠ Ρδιτο Ἵκο τοροεϊεϊουβ οἵ ἀεβουρεϊοπβ οἵ {πὸ Ῥβθηοπιθποη οὐ]]οᾶ 
᾿ς οπι ψαγίουβ ἀἰδίορτοβ, ἴῃ ρατὺ οἵ ἱῃνοπέϊοηβ ἑοσαπᾶδα ὁπ ἔμθβο. 
ο΄ ΠῊΘ δοοουπὲ ἴπ {μ656 Ῥδββαρθβ Ἔα θ᾽ 5 βοιιθ δἰ οηβ δα νυ ῖᾶ- 
᾿ς Ἑΐοιβ 88 οοιπραγθὰ τε! ἐμαὶ οἵ Χοπόρμοι. 
Π ᾺΒ ἴο ἔδο παίατο οἵ ἐμ Ῥῃθηοτηθποι, ἰδ 15 θχρ  αἰηϑᾶ ἐο ΒΘ ἃ βῖζε, 
Π ὙΡΒΙΟΝ οοπδῖβἐβ οἵ ατεϊσυϊαΐο υγογάβ, δὰ {86 τιβθ οὔ ψυμΐοἢ Θουτοβρομὰβ 
[0 ἐἔδιο μαντικὴ οὗ οἶον τῦθῃ. Τὸ 18 τθργοβοῃθα ἃ8 ἃ σἱδ αἰπιοβὲ 
ες ΟΡΘΟΌΪΑΣ ἐο ϑοοταΐοβ, ἐμοῦ ὈῪ Ηΐπὶ ροββεββθὰ ἔγοτη Ηἷβ οΠ] ἀποοᾶ 

ο΄ ΤῊΒ ἤπποξίοῃ ΒΘΘΠη5 βοιηθν δῦ ΠΘἐΘΥΟΘΘΠΘΟΙΙΒ, ΘΟ ραγα τ τ μδΐ 
᾿ς σῆθ Βᾶνο ἰουπα ἰδ ἱπ ΧΟΠορἤομ. Βοβίᾷθβ σίνιηρ υγαγηΐηρθ ἃ8 ἴο δὴ 
᾿ς ἐπέεπαοα οοὔχδο οἵ δοξΐϊοη, ἰὑ τϑτηϊπὰβ οὗ ἃ ἀπέγ ππρουξοστηθα (Ῥμάν.) ; 
ΠΟΥ δὴ δἀνδηξΐαρθ δΟΌυτ 5. ἤγουν ΟΡουῖπρσ ἴὖ, ΒΊΟΝ Πδ8. πῸ ὙΕΟ 8] 
Γ φοπηθοξίοι ὙὙδΐθυου τἱε ἐπ6 ονθάϊοποο (πε γά.). ὙΠῸ ἔδ]65 οὗ 
ΟΠ ἔδιο Τμοαροβ ἄνν}} οι ἐμ τρασνθὶ Ὄχοἰ δῖ νου ; γοξ, ἈΠ] ἐμον Ἰθανθ 
Π ἔδιο φωνὴ ἀποοηποοίδα τ ἢ ἀπν δοῦ οὗ ἐμ Ἰαάρτηθηξ, ἐμ. Ιϑᾶνθ 
 ΤΌΟΠι ΤῸΥ ΒΌΡΡΙ γἱηρ 5.0 ἢ. ἃ οοππθοίίοη. Ῥ]αΐο ἔαγ μου (6118 τι ἐπδὲ 
[5 δαποξῖίοπ νγὰβ ἃ ποραξίνο οπο---ἀεὶ ἀποτρέπει προτρέπει δὲ οὔποτε 
ς (Αροϊ.). Τῆι ἱπιρογίαποθ οὗ ἐπῖβ 1ἰπυ ῥα ϊοη 58}}8}} θὲ οοῃβιἀογοᾶ 

᾿ς ΡΓΕΒΘΟΠΗΙΥ. 
ο΄ τοῖα ἔδμοβο ἀδία Ὑ76 ΤΠΔῪ ΠΟῪ 566 ἴ0 ἃυτῖνθ δὖ ἃ Θοποϊ βίοι [Ὁ 

Π οαγβεῖγοβ, Αοοοτάϊηρ ἐο ΒΟΓΝ ΧΟΠορμοη ἀπ Ῥ]αίο ἐπ ἴλοὐ 156], 
Ο Π]οἢ βοογαίοβ δοοοιιπέρα ἔοσ ὈῪ ἐμ δαιμόνιον σημεῖον, ντὰ8 ἃ Βιάάθῃ 
Π β6ηβ6, ἱπιπηιοάϊαίοϊΥ Ὀδίογθ οαυυυϊπρ ἃ ΡΌΓΡΟΒΟ ἱπίο οδεοξ, οἵ ἐπθ 
᾿ χρράϊοπου οἵ αραπδοπίπο ἴξ,---οῦ, Χϑπορμοι πουἹὰ δᾶ, οἵ ργοβθ 
᾿ς ουἴηρ 1. ΜΟΔΉν ΒΘ τγὸ τὸ ποῦ Ροσυπᾶ ἐο δοοορὲ βϑοογαίθβ᾽ δοοοιηΐ 

Ε. οἵ ἔϊ6 σασβο οὗ {πῖ8 βαδάθη ἐδοϊϊηρ ; ἢγβέ, θθοδῦβο ἢ γῊΙΒ ΠῸ Ἀ58Υ- 
᾿ ὁμοϊορῖδέ, απὰ, νυ μ]16 ἴῃ 8 « ῳφεμηραβηράῃμ τη δἾγ ἀθβου θῖπρ' Ηἷβ 
᾿. Ἢ 8. ΧΟΠΟΡΒΟῚ ΒΔ Υ8, ὥσπερ ἐγί κεν οὕτω καὶ 

Ε οὗ δῖ οὐγῃ ; βεοοη ἔν δόοδιιβο μ6 υδέμου ἀἰπ πβηθβ ἔμ νγεῖρύ οὗ 

 δῖβ οὐγὰ ἐδβεϊ ΠἸΟΩΥ [ῸΓ τι8, ποῦ ΤΠΘΓΘΙΥ ὈΥ Ηἷβ αὐζοηξϊομ ἐο ἀγθδμηβ 

 (Ρμαάο ὅο 6), Βαΐ πιοτὸ ὈῪ 8 δοβοϊαΐθ ἔα (ἢ ἐπὶ μαντικὴ δηα 18 τι86 
᾿ς ἧπ οδίαϊπϊπρ ἴον οἴδιουβ ἔμ βαπιὸ ἀἰγίπο συϊάδηοθ νυ ΐοῖι μο οθίαϊποὰ 
᾿ς πηδοκοα ἐπτουρῃ ἐπ σημεῖον ; ἀπᾷ, ἐπί γα]γ, Ὀοθοδιβο ν᾽ μῖ16 μὸ Ροϊονοᾶ 

ΜΒ πηβο} ἕο μαᾶνὸ ἀοϊοοίοα αἰνίπθ δρόπου Πότ, ἢ νγὰβ Ῥουΐθος νυ ἀῃ- 
᾿ς φοπβοίοιι οἵ ἰδ ἴῃ 8. τποῦὸ οὐ ΠΑΥῪ Ῥγουϊπόθ, ἃ8 ὑπὸ δαΐδθον οἵ “ 8}} 
Πς ΜΒΟΪΥ ἀοείγοβ, 4}} ροοᾶ Θουμηβ6]8, διᾷ Δἢ 7.88 νγουκβ." Τῇ, (μοη, 
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ἀροϊπίηρ βοογαίοθ᾽ δοοοιπξ, γγὸ ἃγὸ ἀϊβροβοᾶ ἕο γϑῖϑυ ἔμ Ῥῇιθῃο- 

τλθθοπ ἕο ΟΥ̓Δ ΠΆΤῪ ῬΒΥΟΠΟ]ορίοαὶ οδιιβο8, γγθ οδἢ 0 80 β8 {ΒΔ ΥΊ]Υ, 

Ρῥτογί θᾶ γγ οομῆπο ουν δἰὐθπίϊου ἐο Χοπορμοπ᾿β δοοουηῦ δίομθ, 

Α1ΠΙ Χομορμβοη᾿Β ποίλοοβ οἵ ἰδ ϑμοουσαρο {πΠ6 νἵθυν, ἔμαὺ 16 νγὰδ 8 

«υΐοῖς ὀχογοῖβο οἵ ἃ ἡπάρτηοπῦ ἱπίοστηθα ὈῪ Κπον]οᾶρο οὗ ἐδ βὰθ- 

ἡθοῖ, ἐταϊποᾶ ὈῪ οχρουίθμοο, ἃηᾷ ἱπβουυϊηρ ἔγοτα οδιβθ ἕο οβδοῦ 

ὙΠ που οοπβοίοιβηθεθ οὗ {Π6 Ῥυόσθββι [Ι͂ἢ ἃ τηϊπᾶ 80 ρυτβοά ὈΥ 

ἐραρθγᾶμοθ ἀμ 56] - που !θᾶρθ, 80 βἰ προ οὐ Ῥαγροβθ δῃᾶ πῃροὺ- 
ἑαυ θοᾶ ὈῪ ἸουγοῚ δἰπιβ, θπἀουγοα τὴς Βα οἢ Ῥουγ σα] παῦαγαὶ ἔδου 165, 

ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ἐποβθ οὗ ορβουυδέϊομ ἀπ οἵ οδυβα] έν, {μ6 ΔΌΣ Υ ὕο ἔοτο- 
οὐδὺ ἀπά ογοὐαᾶρο τϊσμῦ θθοοταθ δἰπηοϑῦ ἂπ ἱτητηραϊαίθ βθηβθ. Βαῦ 
δ τασδῦ θ6 οοῃΐοββοᾶ ἐμπαὺ βοιὴθ οὗ {86 ἔδαύασγεβ ἴῃ Ῥ]αΐοβ δοοουῃῦ 
816 8 ΕΠ Ε16 δια αυταβείηρ ἰο ὑμ5 σίου, ΤῈ β'ῃρα]αυτν δβουθοα ὈΥ 
ῬΙαίο (Βθρ. 496 9) ἰο ἐπθ οἱδὲ πνοϑᾶ ποὺ σδιῖς ἀιλοηρ ἔμοϑθ ἀἰηϊ- 
ΘΟ] 65, βίῃο8 ΧΘΠΟΡΒΟΩ τηθηΐίομβ ἰδ ἃ5 ἃ ϑίησοῖαν οπατδοίου βέϊο οὗ 
Βοοταίοβ (Δἴοια. ΤΥ. νἱῖ]. 11) ἐμαῦ ὯΘ νγὰβ φρόνιμος ὥστε μὴ διαμαρ- 

τάνειν κρίνων τὰ βελτίω καὶ τὰ χείρω, μηδὲ ἄλλου προσδεῖσθαι ἀλλ᾽ αὐτάρ- 

κης εἶναι πρὸς τὴν τούτων γνῶσιν, ὙΓΪΟΪ 15 ἐπ6 ταὐο πα} 1564 γραία αν κῆ 

οἵ ἐμὶ8 γΟΥῪ ῬΒοποιιθποῦ. Βα {π6 βιαίοιηθηὺ ἐπαὺ βοογαῦοβ οηὐογοᾶ 
ἐπ οἱὲ ἔγοτη Ηἷβ θαυ] οδῦ ἄδγβ ἴθ ποὺ ἔμ] οομβίβέοπὺ τὰ {86 
Θχρίδπαύίομ δῦ ραὺ ἔογυγαγα, ον ἢ ΔῺΥ οοποίἀογδξίομι, ἐμὲ ἴ8, οὗ 
{π6 οἴἴεοῦ οἵ ορβογναίίομι, θχρϑυΐθηοθ, τηογὰὶ ἐχγαϊηΐηρ, ΟΥ παθὶῦ οὗ 
τηῖϊπᾷ, Αραΐῃ, ἃ5 ὅχ8 μᾶγϑ 5661}, ὕνγο οὗ [π6 ἰηβίδηοοβ οὗ ὑπ οοουν- 
ΤΌΠΟΘ οἵ ἐΠ6 σημεῖον ψΒ]ΟΝ ἃτ6 τοϊαύθα ἴπ ῬΙαίο ρυθοϊαθ ὅπ ὀχρία- 
πδύϊοῃ οἵ δὴ δοὺ οὗ Ἰυάρτηθηύ. Τὸ 15. πὸ ἡπᾶρτηθηξ, ΒΟυγΘΥΘ ῬΘμΘ- 
ἐγαϊζηρ, ὙΒῖ ἢ τθ08}15 βοογαΐθβ ἔγοτη μ6 βύγθαιη. Β6 δᾶ ρυγροβθᾶ 
ογοββίηρ' απ Ὀγΐηρβ Βΐτη Ῥδοῖς ἰο Ῥ οοᾶτιβ, οὐ ἩΒΙΘΝ ἔου Ὀἱ45 ἴσα ὅο 
ρῶν ἷβ βοαῦ αβὺ Ὀοΐοσθ {πὸ ἔουϑψαϊἑουβ οπύταποθ οὗ Επέμγάθιηαβ 

Δα Ηἷβ οοτηρδηΐοηβ, ΠῚ γγὸ 816 ἕο δοοορὺ ἔμοβθ ἔθαϊιισοβ 85 δῖ8- 
ἰουῖοα], γγθ ταϑὺ σῖνθ ἊΡ 811 δὐδθπυρῦ ἰο ταὐϊοπα!βο ἔμ ῬΒθποταθηοα. 
αὖ 811, δῃᾷ [811 Ῥδοκ ἌΡου ϑοογαύθθ᾽ οὐχ δοοουπῦ 85 πα]. Βαΐ, ἢγρί, 

Ὑγ6. ἢδγΥθ 566ῃ ὑπαῦ ἐῃθῦθ 8΄Θ ΤΘΆβοη8 δρδίηβὺ δοοορεϊηρ' Ηἷ8 δοοοπηῦ, 
δηα, ΞΘοομα]γ, ἀραϊηβὺ [86 Ὠἰδύονοα] ρον οἵ ἐΠ686 ὄνγο ἱπβίϑμοοβ 
βίδμαβ {Π6. ἔδοῦ ἐμπαῦ, ἐπουρ ραν ]]6]θα ἴῃ ῬΙαΐαγοι, ἐπ Υ το ἀΒΠΚ6 
ΔΗΥ͂ ΟΥΠΟΥ ᾿πβίδμοοϑ ρίνθῃ ὈΥ ΧΘμΌΡΒοΝ ἀπᾷ Ῥ]αίο ; ἴον (βοὐξϊηρ' 
ΑΒ 4θ ἐπ ΤΉΘΑρΡΘ5. ἃ5. ΔΡΟΟΥΥΡΙΔ]} πὶ 411 ἐπθ οὐμϑι ᾿ἱπβίδποοβ ἐδ 15 
πηρ] θὰ ἐπαὺ ἐμ6 οοσγθθ οὗ δοίϊοῃ ἔου δἰ ἀἄθη θῪ ἐμ τγυπΐπρ' 18 Ῥσο- 
7υάϊοῖαὶ, ποῦ ἐπγουρ 18 ἕουθαϊξοιιβ οΘοπβθαπθῃοθβ, θα ἐμγοαρὴ ΒοΙηΘ- 
μϊηρ' δΙηἶββ ἴῃ 1056], δηα ἐπαὺ ὑΠ6 ὁοῦχθθ ἀρὸῖ τ μΐοῖι ἐπθ ἀρθηΐ ἰβ 

ἔχοντι Ὀδοὶς Ἰοδβ ἐο ἐπ ροοά γϑβιὶῦ ὈῪ ἃ ομιδὶῃ οἵ πιθᾶμβ δᾶ ποῦ 
ἘΥ ἃ ομαΐῃ οὗ δοοϊᾷοηῃίβ. 



Τὸ δαιμόνιον. 11ὅ 

ᾷ γε τοῦδέ “ἐμβογοίοσο δᾶορέ ἐμ αἰξογιδεϊῖνθ πῖον ἴηνοῖνοβ ἰθβ5 
ΟΠ φΟΠΒΙἀΘΥΆ 016 αἰ που ἢἶ65, πὰ τοραγὰ ῬΙδίο 85 1658 ἔδ: μα] ἔμδη Χοηο- 

βου ἴῃ μἰ5 {Π]πβίγαξίου οἵ ἔμ Ῥῃοποιβθῆβοη. 7 ἰβ ποί ἀπῇ συ, ἕο 
᾿ς ΒΌρροβε ἐμιδὲ ὈΥ ἐγδοίηρ 1Ὁ Ῥδοὶς (0 βοογαίεβ᾽ θουμοοᾶ ποίμπρ' τλοτΘ 
χρᾶν Ρ6 ἱπίοπαδα ἐμδη ἐμδὺ ΐβ τηθιθογυ ἀϊᾷ ποῖ βοῦνθ δΐπι ἰο ἱπάϊ- 

οδΐο ἔδπο ἔχε Ῥεσίπηΐηρ οὗ ἔμοξθ Βδὶἐβ οἵ ορβεγυδέϊου δπὰ (μδὲ 
ΣΩΟΤΑΪ πὰ τηοηΐαὶ ἐσγαϊπῖηρ ἔγοτη γι οι (πὸ ΤΔΟΌΪΥ στον. Ἀπ δ 
ἕο ἔμ Βοίδγορθπθοιιβ ἱπβίδμοθβ οὗ νγαγηΐηρβ σίνθη ὈῪ ἰδ, βίποθ 88 
ἐπαϊνίαπαϊ ἱπβέαπιοθβ ἰπ6Ὺ ἃ οογίαϊ εν ἱπνοπέϊοηβ, ραστὺ οἵ {86 

ΙΒ Β ΠΟΥ οἵ ἔπ ἀϊαίοριεβ ἴπ Ὑμῖν ἔμεν βίδπά, ἰὸ 18β ἀοϊηρ πὸ 
᾿ τἱοΐοποο ἐο Ρ]αΐο᾽β σϑηϊαβ ἕο ΞΌΡΡοβε, ἐμιαὺ 88 δὴ ἱπυθηΐοσ 6 5 
᾿ς μοῦ βογυρἰοα ἰο ἐτανεβὲν ἐμ Ἵμδγδοῖοσ ὑγμ ἢ θεϊοπρσοα ἐο ἐΠ6 δοΐυδὶ 
᾿ς πᾶ δοιίουβ ὑβὸ οἵ ἐμ οἱδι, δπὰ ἐοὸ οχίομα 18 ορεγδέϊομ ῬΙΔΥ Ό Υ͂ 
᾿ς ἐπέο ἔδο ἀοτηδίη οἵ ομιδποο. 
ς΄ ὙΒοτο γοτηδίηβ ἐο θῈ ποξϊοϑά ἰπ Ρ]αἰοὶβ δοοουπῦ ἔῃ νγθ ]-Ἐπόνση 
᾿ς τγοβίτϊσέϊοη οἵ τὸ δαιμόνιον ἕο ποραξῖγα ΤαποξοηΒβ. Τὰ ἀρεοηδίπρς ἕμα 
Ἷ ΠΕ τ κρρρερλήρβιρήνηντων 311], ἀεὶ ἀποτρέπει με τοῦτο ὃ ἂν μέλλω 

᾿ πράττειν προτρέπει δὲ οὔποτε. Οπο ἀπ ουϊγ 1165 ἴῃ ἐμ πδέαγ οἵ {88 
ΟΠ ρᾶδο. Ὑπδὲ Κκίπᾶ οἵ ἀἰνίπθ δοτωτηιηϊοδέϊομ οὐ θδὲ κἰηὰ οὗἩ ἡπᾶρ-. 

᾿ χιρηέ οουϊὰ ἐπαξ ΡῈ ὙΓΕΙΟΙ γτο αι σοῖς ὠοραέῖνο υἰέργαμοοβ ἢ Οοτ- 
τ ΔΙ πὸ δεῖ οἱ Ἰπάρστηοπέ οου!ὰ 6 βιο}} : {μ6 βδῆηθ Ῥεπϑέγαίϊοῃ 
Π ψΐον οουϊὰ ἀΐδοοττι ἐμ6 ἱποχρϑάϊθπου οὔ ἃ οοῦγβο οὗ δοίϊοῃι υγουἹᾶ 
Γ΄ βέγγθ ἴοσ ἐδ ἀϊβοογηΐησ οὗ ἐμ τηοσγο Ἔχρθαϊοπέ δἰἐεγπδέϊνθ Α ἀϊνίπθ 
Π ροππηπηϊοδέϊοι τηϊσμῦ θ6 ἱπιδσίηθα πάθον ΔῺΥ 56] -ἱπιροβοὰ γοβίσιο- 
᾿ς ἐΐοι ; 561} ἐδ τεβέγϊσέϊοῃ σου], ἴῃ ῥργορουγίίοῃ ὑὸ 105 δι θ᾽ ΓΑ γΙΏΘΕΒ, 
ΟΠ ἀϊδογοαϊξ γοϑὲ τόσο ἐπιβ Βυροιμοβὶβ, υμῖοβ τὸ ΒδΥθ δἰγεδαν βθθα 
᾿ χτρᾶβου ἐο δραιᾶοῃ. Αποΐμεν ἀἰβου Υ 1165 ̓ π ἐμ φομπῆϊος οἵ ἐεβέϊ- 
 ΜΙΟΩΥ 88 ἴο ἐπι ῥϑου ατίέγ. Χοπόρμοι δἰξγιθαΐεβ ἕο ἔπι 6 βίψτι δὰ 
Π ΔΡρχουΐηρ' 88 ὙΓ6}] 85 αἰβαρργουίηρ ἕοσοθ (Νἴϑμι. ΤΥ͂. νἱ}]. 1, φάσκοντος 
᾿ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον ἑαυτῷ προσημαΐνειν ἅ τε δέοι καὶ ἃ μὴ δέοι ποιεῖν" οἵ, 

ΠΟ Γ 4, 88 ᾳυοίοᾶ ΔΡονθ). Οἴοοσο (06 Ὀϊνίῃ. 1. 54) βἴ πυρὶ ϑομοοβ 
᾿ Ριαίο. ῬΙαΐατοῖι (06 βοον. Τλθτα. 6. 11. Ρ. 1015), δρτθοίηρ σῖιῃ 
 Χερορβοη, τοργεβοηΐβ {86 βἶστι 88 κωλῦον ἢ κελεῦον. 

᾿ς Ἴβεβο ὅγε ἐμ ὑπο αἰ βου εἴ68 νυ ΐοῖ μανο ἐο θ6 τηοῖ, ΝῸ δίἑοτηρύ 
Π ΜΒια5 ὕθθῃ πιδᾶθ ἐο τηθοὺ ἔμ ἢγβί : ἐμὸ βθοοπὰ μδ8 Ὀθθὴ τηθὲ ὈΥ͂ 
 φιϑ]]ονίηρ ἐμ ἔθ ΒοΪο, ἀπ βαρροβίηρ Χ Ἔπόρβοι ἕο 6 ἴῃ ΘΥΤῸΣ ἴῃ 
᾿ μπμοΐ ἀἰδεϊηρουϊβηίηρ ἐπ δοξιιδὶ οοτηπυπηϊοδέϊομ τιδᾶθ ὈῪ {δ βῖρι, δηὰ 
 Ενο ἱπίδτοποθ Ὑυμΐοῖ βΘοσγαΐεβ ταϑθ ἔγομι ἱξ, ἀπᾶὰ ὑπ] ἢ ταϊσξ (48 ἴῃ 
᾿ Ἀροϊ. 40 4) "δ μοβίξϊνθβ' Βαξ νγϑ 5})8}} τωϑοὺ βοίῃι αἰ ουεἶο8 ὈῪ 
ΟΠ βΟ126 βυοι οχρίδηυδέϊοη 88 ἔδιθ [Ὁ] ονσίηρ. 445 ἴο ἔθ τϑοομποϊθπιθηῦ 
᾿δῇ δυξμονῖεβ, βοὴ ῬΙαίο τπᾶκοβ ϑοογαΐίοβ ΞΔῪ ἀεὶ ἀποτρέπει με, ἮΘ 

: Ι2 



116 Τὸ δαιμόνιον. 

ἀοβουῖθοβ 10 ὈῪ 105. τηοβὲ ρϑυδορθ]6 δοῦ, ἴον 1(5 οοϊποίάθηοθ ἢ ἀπ 
οχἰ βέϊηρ Ῥγροβα σου] θ6 βαρογῆἥπουβ πα {0 {16 πούϊοθδὉ]6. [0 νγᾶβ 
ΟὨΪΥ θη {Π6 Ῥγθβθηψπηθηΐ σᾶῃ σοαπέου ο ἢ18 Ὑ571}}} ὑπαῦ βοογαίθβ 

-Ἰρρατηα αβιτηοΙν οοπβοῖουβ οἱ 1ς Ἀπ ἹΠΟΞΕΡΒῖστ ὉΓ ΤΠΙ5 ονογβίρης 
ΟὐΟΌΥΒ πὶ ἐπ βἰαίοιηθηῦ οἵ βοὴ ΤΟ ἀθγΒ ΘΟΠΟΘΓΗΪΠρ' ΘΟΙΒΟΙΘΠΟΘ,. 
ἐπαῦ ᾿ξ Πὰ5 ΟὨΪΥ ἃ πορδύϊν ἔπηοίϊοι, ττὰβ 1 ὉΠ6γΘ ΕΘ ΠΟ ΒΌ0} 

τὨΐπρ 85. “δὴ Δρρυουΐηρ' οομβοῖθηοθ." [ἢ {Π|5 οὰδ6 ͵80 ἐπθ οὐἱρίῃ οἵ 
{Π6. τηϊδβίδίοσηθηῦ 15. {Π6 βϑῖηθ, Π6 Ἰηογ6 δοαΐθ ἂδηᾶ τηδυκοα οδδᾶ- 

τϑοίοσ οὗ ἐπ6 ποραύϊνο ἕπποίΐοη. ΤῊμβ ἴὖ 15 {Π6 βία οιηιθηῦ οὗ Ῥ]αΐο 
ὙΠΟ ποοᾶβ ἕο 6 βιρρὶθμηθπίθα, νυ 1]16 ὑπαῦ οἵ Χοποροπ, 80 ἴδ 
ἔγοτῃ προάϊηρ' απ} Ποαίϊοι, 18. ἃ]0Π.6 οοτητηθηβαγαῦθ γι ἢ {Π| Θοτητηοι. 
Β6η86 οὗ {Π6 οᾶ86, ΑΔἂβ ἕο ἐμ ἕδοῦ ὑο πβῖοι ΡΙαΐοΒ ποίϊοθ ροϊηΐβ, 
ἐμ6 ὑγου5 προτρέπει δὲ οὔποτε χου ]ἃ Βθοῖῃ ποῦ ἔο Ὀ6 8ῃ 1416 ἐδυξο] ορΎ, 

ἃ τοϊ οσαίίου οἵ ψβαῦ γγχ μάνα βθοῖι ἰο "6 ἃ ἀοίδοξίνα βεαϊθιηθπί, θαΐ 
ἰο τυ Δπούμον ἔθαξασ ἴῃ ὑπ οᾶ8θ. ΤῊΘ ὙοῖοΘ τγὰβ πὸ ἐηιροῖδο 

ἡ. δἰ μοὶ βροεῖκ ἐο ἱο πῆ καὶ μα  αϊιίοιξ ακ χεβοχῖνο Πιασθου ; 
ἷ ποῦ οομέτ θα ἴο ἔΌΥΤα ἃ ῬΌΓΡΟΒΘ, δὲ Ῥγομουμορά ἱπαρτηθηύ 

Τ᾿ οἢ ἃ ΡΌΓΡΟΒΘ ΔΙΤΘΔΑΥ ἴῃ Ὀοΐηρ. Μοίϊνϑβ, οὶ ἐπ οἶμον παπᾶ, ἱτηροὶ 

{86 ψ1}1 ΔΙνγαγβ ἴῃ βουηθ αἰσθούϊοη ; ἔμ6 0 οαπποὺ θ6 ποραέϊνο. ΤΉ 

ἐμ βούῤίηρ ἕουτη {πὸ ἢγβέ ρατὲ οὗ {Π6 βίαύοιηθῃηῦ ὁ ἐμ πορϑέϊγθ 546 
ὉὨΪΥ 15 1β0 10 ἴῃ ἃ ὙΔΥ ΒΥ ἔπ δου ποβῖβ.Ό Απᾶ {πὸ τηθαμπίηρ' οὗ 

{86 ὕνγο οἴδιβθβ ἐορϑίμου 15, ἐπαὺ ὑπ Ὑοΐοθ 15 ἃ τϑῆοχῖνο ἱπάρτηθηῦ οὴ 
Ῥαγροβθα δοίϊοηβ, θαὺ ἀοοβ ποὺ ΕἸΙΡΌΤΥ ποῦν 65 οἱ δοίϊοῃ. 

ὙΠῸ ἴδοῦ ἡ ΠΊ ἢ τὸ δαιμόνιον γΘργοβθηΐθα τγὰβ. 8Π ππδηλΙ γβθᾶ δοῦ οὗ 

7ααρταθηύ,----ποῦ οα. ἃ Ῥυϊποῖρίθ, θα οη. ἃ ρασγ ϊουϊαν οοῦτβο οὗ δοξϊοπ 
ΔΙγοδαν ρῥγο]θοίοα ; ποῦ οἡ {πὸ τηουδ ἐν οὗ ἐπῖβ, θαῦ οι 185 θχρϑ- 

ἀἴθηου ἰπ {πΠ6 ϑοογαύϊο βθηβθ οὗ ἐπ ἔθστη. Τύ νγὰβ κριτική, ποὺ ἐπι- 

τακτική. ὙΝ Παΐθυου οοππρούϊοη 1 τηϊρηῦ σθα]ν Ππανθ τ Ἱ ἢ {Π Βρτῖηρβ 
οὔ {π6 Μ11] σου ᾶ οογἐδίη]ν θ6 Ἰοΐδ οαὐ οἵ ἐπ6 βίαξθιπθηῦ ὈΥ ὁπ6 ΠΟ 
οου]Ἱά Ἰάοπεν νἰσύπθθ τ Κπον]θᾶρθ. Τὸ νγὰβ ϑ'οογαῦθβ᾽ βυϊθβεϊξαξο 
ἴον μαντικῆ. ΤῊΪΒ ἱτρ]165 ὑμαῦ ἴπ ἐπ6 Ῥσουΐμοθ ὙΠ ΟῚ τηθῃ ἃτῸ ὑγόπὲ 

ὕο ΒΌΡΡΙΘΠΙ ΩΦ ἘΠ ΤΑΊ Ππτα Οἵ ροποίγαξίου ὈῪ ΘΧΤΟΥΠΑΙ Ῥγο ον πδέυτε 
αἴᾶ5, Βοογαξαβ τοαβοα, ἴοΣ ἩΠΉΒ6ΙΠ, Βποῃ ἱσταξοπαῖ οχρραϊθηίβ, δθᾶ 
ἴοπηά, Τῇ ΤΊΔῺΥ ᾿πβίϑηοθβ αὖ ἰθαβῦ, 8, ριιϊἊθ τὶ ΐη Ηἰτηβοῖ, Βαΐ ἰο 
{μ15 συΐάο, δοΐπρ' (85 γγὸ πᾶν β66π) ἔπ οαξοοιπα οἵ ἂπ ἀββθη) ασο οὗ 

᾿ὈΠΆΠΑΙ γΕΘα ῬΓΌΟΘΒΒ6Β οὗ ἐποῖρ; Ἵπαστποπξ, ΠΟΘ ἴῃ 

ΒΆΥΘ ἃ ΥΘΠΡΊΟΙΒ ϑΙηθ, Ηΐ5 τηθηΐδὶ δοίβ, 80 3. 88. Β6 οουἹὰ πηγανοὶ 

{δοτη, ἡγογὸ ΙΒ οὐ, τγογο ἘπππδτΙ τ Βαγοι ΠΙΒ κῃ ἘΠ ΟΥ πγογο ἀἸνῖπο ; 
“δὰ Ἡπᾶδ ΤΕΑΠΥ 5 ΟΥ̓ Ἐπ παξατο Οὗ ἂπ' πηιηθαϊαξα ΟΥ Πἰσαΐ βθηβ6 
ΒΘΟΠηΘα ἴο ΒΐπῚ δὴ ἱτηπηθαάϊαίθ ἱπβρὶ γα οη, 

Νὸ ΟἸινβυϊδη υγου]ὰ μ6 βίδγε θᾶ ὈῪ ἃ υἷϑυν νυ μοί υθοορτβθα ΘΥΟΣΥ͂ 



ὑεοῦαυσου δὲ Ρότίυαιδὰ ἴῃ ἀσραυνάδαοο οἁ Θυᾶ,--- 
᾿Βαπᾶ πουἹὰ μὸ Βὸ ββοοκοὰ ἕο ἤθὰγ ἔβιοπι βροίκϑθῃ. 

Υ πᾶ ῥγορο Ηἶβ οι. 80 Ἰοῃρ' 88 ϑδοὶ υἷϑυσ 
α]ἃὰ θῈ βαξβῆθα τῖδ ἰδ, ἀπὰ που 

ΓΟ ὙΜΜμαΡ Βοογαίοα ἀϊᾷ τγὰβ ἕο Παῖνο ϑδθὰ οἵ ἐμοβο 



ΑΡΡΈΝΘΙΧΣ Β, 

ΠΙΘΈΒΤ ΟΕ ΤΡΙΟΜΒ, 

Τάϊοτιβ οὗ Ν᾽ ΌΏΒ :---ὐ οουβαίξνο (δΔ80, 88 1---23. ἡ 

Τάϊοταβ οὗ ΝοῦμΒ :--ὐϑηϊξνο ὕδδο, 88 24---27. 

Τάϊοτοβ οὗ Νοῦμ :-- ιυθνο Οαδο, 88 28--20. 

Τάϊοτηβ οὗ ἔμ Αὐϑοὶθ, 88 30---30. : 

Τάϊοτηβ οἵ Ῥτοποτσηΐπιαὶ Ὑ͵ οσ5; 88. 40---55. 

Τάϊοτηβ οὗ  ευρβ, 88 56---Ἴ10. 

Τάϊοτηβ οὗ Ῥυθροβι οι, 88 111-21. 

Ταϊοτωβ οὗ Ῥασχίϊοϊθβ, 88 132---τό2. 

Τάϊοτηβ οὗ Οοτηρασίβου, 88 103---Ἰ 78, 

Τάϊοπιβ οὗ βιθιύθμοα :--τ ἐἰσδούΐοη, 88 179---202. 

Ἰάϊοτηβ οὗ ϑ'ϑηύθῃοοϑ :---Βίπμδυυ ὐσιιούττθ, 88 204---230. 

Τάϊοτηβ οὗ βιδιιέθῃοοϑ :--- ΑἸ γον δύθα Οοπβίσιιοίϊοι, 88 231-261. 

Τάϊοταβ οὗ ϑβϑιύθμοοβ :--- ῬΊθοπδβτη οὗ Οὐπεττιοξΐοη, 88 262---269. 

Τάϊοτηβ οὗ ϑοπίθμηοοβ :---ΟἸδηροα Οομπβέγιοίζοη, 88 270---286. 

Τάϊοτηβ οἵ βεπέθῃοοβ :--ττ υταπροιηθηῦ οὗ Ὑ οτὰβ πᾶ ΟἸδιβοβ, 88 287-- 311. 

ἙΒοίονῖοαὶ ΕἸσγοβ, 88 312---326. 

“ἡ 

δῚ, ΤΡΙΟΜΒ ΟΡ ΝΟΥΝΒ :---  ΟΟύβα τιν ΟἌΒΕ. 

Βερβίάθβ ἐπ ἀοουβδέϊνοβ ρουθγηθᾶ ὈΥ Ὑουὴ5 ΤΎΔΗΒ  ἶγθ, 85 ποῖ, 
ΟΟΟΌΣ {ῃ6 ΟΠ] ονῖπρ', οὗ ἃ τλογο Αἀνουθῖδὶ ομαυδούου. 

Α. Αοουβαῦγοβ γοΐθγ Ὁ]6 ἕο ἐμθ ρυϊποῖρίθ οὗ ἐπ Οὐρτιαίθ ἀσου- 
Βαίϊγο, 

α. Ὄϊγοοῦ δπᾷ χορσταῦ ᾿πβίαπορϑ οὗ ἐπ6 Οὐρπαίθ Ασουβαίλνο Τὸ 
ὙΠ] βυῆοθ, 885. 8 ποίϊοο οἵ {πο80, ἐο ροϊηῦ οαὐ ὑμαὺ ἐπ6 Υ δ: οὗ ἔτγο 
Κιη5. ΟὨΪΥ, ΥἱΖ.-το 

α. ἴμο ᾿Αοουδαίῖγο οὗ ἐπ Λοὺ οὐ Εβθού εἰν βοα ὈγῪ ἔμο ὙογΡ, 
β, ἴμο Αοουβαίίγο οὗ ἔπ6 Ῥγοοοββ ἱπαϊοαίθα Ὀγ ἐμ Ὑ Ὁ. 
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Ῥύσειαϊ Οορτιαίο Αὐοσαδδεϊνοβ, ἱ. 6. βιοἢ ἃ5 ἃγὸ δορτιδέθ ἱπ ΒΘΠ56 
ΟὨΪΥ ἀπά πού δὐγτηοϊοσ ον, ἀτὸ ἱπέοπάοα ἐο θ6 Βογὸ ἱποϊαἀθά. 
ὙΠῸ “Αοουξαξῖνο οἵ ἐμο ὕθποσαὶ ΕΌτοθ οὗ ἐμ ϑιοπίθποθ" 15 ΘΠ 

᾿ ῬΥΟΠΟΌΠΒ ἔπ ἀργοοπεθηέ εὐὐέι ἀπ ἀποχργοββοά Οορτιαΐο Αρδουβαξένο. 
 ἸἘΒ6βθ 8.6 ΘΟΙΏΠΠΟΗΪΥ ποαΐον (ποῦ αἴνγαγβ; οἵ, Ηάί. ν. 72, κατέδησαν 

᾿΄ τὴν ἐπὶ θανάτῳ). 
Ἷ Ῥεθᾶο 75 Ὁ, ὁρᾷν καὶ ἀκούειν καὶ τἄλλα αἰσθάνεσθαι---- Ῥετίοττα ἔδ6 

οἶμον δοὲβ οὔ ἔμ βθηβοβ.᾽ 

ΤΌ. 85. Β, ἡγοῦμαι... οὐ χεῖρον ἐκείνων τὴν μαντικὴν ἔχειν. 

ϑγταρ. 205 Ῥ, τὰ δὲ ἄλλα ἄλλοις καταχρώμεθα ὀνόμασιν, ἱ. 6. “ἷπ {Π6 

οἶμον οαδοβ.᾽ Ξ Δ ΠΡαῦτα ἐακοβ ἐμϊ5 οἵ “ἐπ οἴμον (εἴδη) βρθϑοῖθβ 
οὗ ἐπίπρβ᾽ βοὴ Βᾶνθ ἴο θῸ παιηθᾶ, "ᾳυοᾶ δα οεοἴθγαβ αἰεϊποῦ 
ἴοττηδδ ΤῊΐ τοῖσῃῦ Ῥὲ; Ῥαξ ἔμο οοπεέγιοέϊοπ οὗ ἔμ ρδᾶγ- 
εἰσαϊαν γε χρῆσθαι Ἰοδβ τι8 ἐπ οἶοΣ γᾶν ; οἵ, Τπαο. ἢ. 15, 

τῇ κρήνῃ .... ἐγγὺς οὔσῃ τὰ πλείστου ἄξια ἐχρῶντο, ΗἨδί. ἱ. 132, 

χρᾶται [τοῖς κρέασιν] ὅ τι μιν λόγος αἱρέει. 
Ῥμάᾶτ. 228 ο, (Α) Ὥς μοι δοκεῖς σὺ οὐδαμῶς με ἀφήσειν κατιλ. (Β) 

Πάνυ γάρ σοι ἀληθῆ δοκῶ. 

ΤΗρεῖ, 193 6, δεξιὰ εἰς ἀριστερὰ μεταρρεούσης. 

Ἰορα. 192 0, τοῦτ᾽ οὐκέτ᾽ ἂν ἐγὼ ξυνακολουθήσαιμ᾽ ἄν-τ" [Πῖ5. 18. 016 
Βῖορ ἔυτέμον ἔμδη 1 οδπ σῸ πῃ γου. ἘΣ ΧΔΟΟΥ ΡΔΓΆ 116] ἀτὸ [86 
Ἡοπιοτῖο τόδ᾽ ἱκάνεις, τόδε χώεο, ὅτο. 

Οταῖῦ, 425 ο, εἴ τι χρηστὸν ἔδει αὐτὰ διελέσθαι. 

ὃ 3. σ. Αἀϊοοξάνεβ 85. νγρ}] δἃ5 ὙΥΌΒ ἀτὸ ζ]Πονγοά ΕΥ̓͂ ἃ Οορπδίθ 
᾿οσαξαξῖνο, ΟΣ ὈῪ ὁΠ6 ΤΟἔοσ δ ]6 ἕο ἐμ 6 βαῖηθ ρσϊμοῖρῖθ. 

ἈΡοΪ. 20 Ῥ, καλώ τε καὶ ἀγαθὼ τὴν προσήκουσαν ἀρετήν. 

ΤΡ. ἃ, κινδυνεύω [σοφίαν] ταύτην εἶναι σοφός. 

Μομο 93 Ῥ, ταύτην τὴν ἀρετήν, ἣν αὐτοὶ ἀγαθοὶ ἦσαν. 
ἘΘΡ. 349 6, οὐκοῦν καὶ ἅπερ φρόνιμον ἀγαθὸν [εἶναι λέγεις] ;---- βοοᾶ 

αὖ ἴμοβο ἐπίηρβ ἐγ τ Βοἢ ἮΘ 18 νεῖβο. 

ΤΡ. 519 ἃ, δοῦλος τὰς μεγίστας θωπείας καὶ δουλείας. 

ΤιΔοθο8 ΙΟἹ 6, τοῦτο τοίνυν αἴτιον ἔλεγον ὅτι ἐγὼ αἴτιος. 

80 Ὑπαογά, ἱ, 37, αὐταρκῆ θέσιν κειμένη, γ. 34, ἀτίμους ἐποίησαν ἀτι- 
μίαν τοιάνδε, 

" (}, 6, ἀπά Ὁ, νοι (Ο]]ονν, τὸ ἕο ΡῸ τοραγάθα 85 ὙΘΥῪ πθᾶν δκίῃ 
Πς [ὁ 680} οἰβιογ.) 
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ὃ 4, Β, Λοουβαξϊνοβ οἵ ἔπ ρα ὅο ψμῖ ἢ {Π6 δοίϊοῃ, οὐ Ὁμασδο- 

ἰουϊβέϊο, 18 Ππιϊ θα, 8. περᾷν πόδα, βρύχειν ὀδόντας. (Το Θοκ). ΑΔ- 

ἡθούϊνοβ ἃ5. Ὑ611 δ5 Ἴουθβ, οἵ οοῦγβθ, δ1΄6 [0] ον ὈῪ ἐπ15 Αοου- 

Βδίϊγνο. 

ΟΠαστηϊᾷ. 154 ὁ, θαυμαστὸς τὸ κάλλος. 

ΟΥἃἉ, βόορῃ. Ο. Τ᾿ 371, τυφλὸς τά τ᾽ ὦτα τόν τε νοῦν τά τ᾽ ὄμματ᾽ εἶ. 

ὃ δ. Ο. Αρουδαίίνοβ Ουδη ἐδξίνο (οΥ, ἴῃ 811 ἐπ ̓ πβέδποθβ ἕο! ]ονν- 

ἴηρ, Δα]οοξίνγοβ ἴῃ ἀργθοιηθηῦ ὙΠ βι0 ἢ} Αρουδαύνο8), χρυ ββίηρ' 
βου πλπ οἷ οὗ {Π6 βυθ]οοῦ 5 Ὀσουρῃξ ἀπᾶρυ ἔπ6 ργθαϊοδέϊοη, 

Τιορρ, 958 ἃ, ἃ δὲ ἡ χώρα πρὸς τοῦτ᾽ αὐτὸ μόνον φύσιν ἔχει, ... ταῦτα 

ἐκπληροῦν. : 

ΤΡ. 6, ὅσα τροφὴν... ἡ γῆ . . . πέφυκε βούλεσθαι φέρειν. 

Πρρ. 467 ὁ, οἱ πατέρες, ὅσα ἄνθρωποι, οὐκ ἀμαθεῖς ἔσονται----“ ἕο {Π6 

οχίθηὐ οἵ Βυσηδη οδρδοι 165. Τύ 15 Ββαγὰ ο Εἰῦ ὡροπ ἐπο οχδοῦ 
ΘΠΠΡ56,. οομρδυϊηρ' Οἴου ἱπβίδποθβ ἢ Ὀαύ 16 οαπποῦ θ6 σσοηρ ἴο 
Ἰοοῖκ οὰ μ6 Αοουβαύγο 85 φαδηυαςϊνο. 

Οὐἴΐο 46 ε, σὺ γάρ, ὅσα γε τἀνθρώπεια, ἐκτὸς εἶ τοῦ μων ἀποθνή- 

σκειν αὔριον. 

ΤΌ. 54 ἃ, ἀλλ᾽ ἴσθι, ὅσα γε τὰ νῦν ἐμοὶ δοκοῦντα, ἐάν τι λέγῃς παρὰ 

ταῦτα, μάτην ἐρεῖς. 

ἜδΡ. 405 ο, ἰατρικῆς δεῖσθαι ὅ τι μὴ τραυμάτων ἕνεκα, ἀλλὰ δὲ ἀἁ 

ῬΠάγ, 274 ἃ, οὐ γὰρ... ὁμοδούλοις δεῖ χαρίζεσθαι μελετᾷν ..., ὅ τι μὴ 

πάρεργον. 

ΤΊπι, 42 6, ἄριστα τὸ ὡων διακυβερνᾷν ζῶον, ὅ τι μὴ κακῶν αὐτὸ 

ἑαυτῷ γίγνοιτο αἴτιον. 

ΤΌ. 6 ἅ, σεβόμενοι μιαίνειν τὸ θεῖον, ὅ τι μὴ πᾶσα ἦν ἀνάγκη. 

ΤΌ. 90 6, διὰ βραχέων ἐπιμνηστέον, ὃ μή τις ἀνάγκη μηκύνειν. 

ὃ 6. ἨΠΠΠΟΥ 816 αἷβο ἕο "6 τοΐουγοά ἐπ ἕο ]ονίηρ' ᾿πβίδποοβ, τὰ μι 

ἔπ αἰβυϊποίϊοπ ὑμαῦ ποῦ {π6 φᾳαδηῤιἐαξϊγο δοουβαύῖνθ 18 δρρ! θᾶ 
φπιοίαρ)ιονοαϊψ, ἃ5. [Ππ6 τηθαβασο οἵ ἔπ6 ἄορτϑο οὗ {Π6 δοῦ ΟΥ᾽ ῬγΟΟΘΒ8. 

Τιορρ. 670 ἃ, οὐδὲ ἕν προσδέονται σιδήρου. ΑΒ Ὑ76 58Υ, “ποῦ ὁπ6 δὲζ.᾽ 

Οἢ τί δεῖ; (( υβαῦ προᾶ 1᾽ ποὺ “Ὡν 5 ἔμοσο ποοᾶ 1) ΠἸαδέγαΐθα 
ὈῪ [βερὰϑ, 11, 30, τί ἔδει αὐτοὺς ὀμνύναι... ; οὐδὲ ἕν δήπου. 

ῬΠεᾶο ο1 ἃ, σῶμά γ᾽ ἀεὶ ἀπολλύμενον οὐδὲν παύεται-τ-" ὁ68568 ποῖ 

οπ6 δ᾽. Τὸ κ8 ἴῦ ἢ σῶμα πγου]ᾶ ταΐπ ἐμ Βοπβθ. ἀμ οἵ, 
100 ἢ, ἅπερ... οὐδὲν πέπαυμαι λέγων, πὰ ἘΠ ΠΥΡΒΓΟ 8 ο, οὐδὲν 

μὲν οὖν παύονται ταῦτ᾽ ἀμφισβητοῦντες. 
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Ῥμωᾶο 99 ὁ, τἀγαθὸν καὶ δέον ξυνδεῖν καὶ ξυνέχειν οὐδὲν οἴονται. 
Ἑαξηγά. 293 ο, ἧττον οὖν τι οὐκ ἐπιστήμων εἶ ; 

Οάστη. 14 ὁ, ἧττόν τι ἡ ἰατρικὴ ὑγιαίνειν ποιήσει ; 
Οὐξο 41 ς, τοὺς τῶν πολλῶν λόγους καὶ μηδὲν ἐπαϊόντων. Νοῖο, 

ἐμπαΐ ἐπαϊόντων 5 ἱπέγαηβιἐϊνο (45 ἰηῖτα ἃ, εἴ τίς ἐστιν ἐπαΐων), 

πα ἐδμογθίογθ μηδὲν ἐπ. 5 ποὲ “Ὑπὸ πἀπάογβέαπα ποίμῖησ, θαὺ 
“80 ἀο ποῦ ππάογείαπα οπο δἰψ.᾽ 

ἌΡΟΙ. 19 ο, ὧν ἐγὼ οὐδὲν οὔτε μέγα οὔτε σμικρὸν πέρι ἐπαΐω. 

ΤΌ. 21 Ὁ, ἐγὼ... οὔτε μέγα οὔτε σμικρὸν ξύνοιδα ἐμαυτῷ σοφὸς ὦν. 

. ΤῸ, 26 Ὁ, Μελήτῳ τούτων οὔτε μέγα οὔτε σμικρὸν πώποτε ἐμέλησεν---- 

ΟΒΟτΟ, ἴῃ δοοογάδηοο τ ἱτἢ ἐμ6 ἔνγο ἰαβὲ ἱπβίδποοβ, οὔτε μέγα οὔτε 
σμικρὸν 15 ποῦ ἔΠ6 ΝΌΤΩ. ο ἐμέλησεν, ποῦ ἰῃ τορίπηθη τ ἢ τούτων, 

Ῥαξ ἴῃ ἀρτϑοιηθηῦ τ ἐμ Αοο. Οὐρτιαΐθ αἴξοσ ἐμέλησεν. Τὴ 
Οὐδῖ. 425 ὁ, οὐδὲν εἰδότες τῆς ἀληθείας, ἀπ Τιορρ. 887 6, ὅσοι καὶ 
σμικρὸν νοῦ κέκτηνται, {Ππ:6 ὁ856 15 αἰ Υοπί. 

Οὐῖΐο 46 ο, πλείω τῶν παρόντων... ἡμᾶς μορμολύττηται. 

ῬΆΣΟΡ. 23 6, πολλὰ ἐσχισμένον. 

' ΒγΤΩΡ. 193 ἃ, ἅπαντα εὐσεβεῖν περὶ θεοὺς ----΄ ἴῃ 8}} 5 δοὶβ ἰο δοὺ 

ΡίουΙΥ ἑονγατ5 ἐμ6 σοάβ. 

. ἈΡοΪ. 30 ο, ἐμὲ μείζω βλάψετε. 
. ΘοΥρ. 512 Ὁ, ἐλάττω δύναται σώζειν. 

ΟΥ̓, Ἠοπιονβ πάντα, ἃ5 πη Οἀ. ἱν. 654, τῷ δ᾽ αὐτῷ πάντα ἐῴκει, ἀπά 
ἔπι σοϊσηοη οχργοββίοῃ τὰ μὲν----τὰ δέ, 

“δ 7, Ὁ. ᾿Αοουβαξίγοβ οὗ ἔπ ἐσαν, ΟΥ̓ πνα Ύ16Ύ.--- 

ἐΟβγτωρ. 207 ἃ, τὸν αὐτὸν ἐκείνῳ λόγον, ἡ θνητὴ φύσις (ητεῖ ἀεὶ εἶναι. 
Ῥοϊϊεῖο, 296 6, τὸν ὅρον... ὃν ὁ σοφὸς... διοικήσει τὰ τῶν ἀρχο- 

ΒΡ. 4τ6 Ῥ, τὴν μεγίστην τῆς εὐλαβείας παρεσκευασμένοι---- Οἢ. ἃ ἴοού- 

ἴπρ οὗ ἔμο στοαίοδέ ροββίὉ]6 οδαξίοη, (τὴν μεγίστην τῆς εὐλαβείας 

ο΄ ἯΚο τὴν πλείστην τῆς στρατιᾶς, ΤΉϊο. Υἱῖ. 3, ὅο.) 

ΟἿ Ατὶ Ῥὰχ 232, καὶ γὰρ ἐξιέναι, γνώμην ἐμήν, μέλλει. 

, ὃ. 8.. Ποῖον ἴο {πῖ5 {6 σοπητηοῃ ῬὮγαβ6 τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅζο. : δηᾷ, 

ῬΓΟΡΆΡΙΥ, πὸ “Αοουδαξϊνο ΑἸ βοϊαΐθ,"--- οι βίο πα 5ΒΌ0}} ἃ ἑοοξίηρ,᾽ 

Ρτγοίαρ. 314 6, δόξαν ἡμῖν ταῦτα, ἐπορευόμεθα. 
,., Οὐεξίαβ 1οἹ 6, ἐκ δὴ τοῦ παραχρῆμα νῦν λεγόμενα, τὸ πρέπον ἂν μὴ 

ο΄ δυνώμεθα πάντως ἀποδοῦναι συγγιγνώσκειν χρεών. 

. ῬΏΪΟΡ, 1.2 Ὁ, τί οὖν δὴ ταὐτὸν... ἐνόν, πάσας ἡδονὰς ἀγαθὸν εἶναι 
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προσαγορεύεις ; ΟἿ, Απᾶοο, ἱ. 92. Ὀ. 12, σκέψασθε τί αὐτοῖς ὑπάρχον 
ἑτέρων κατηγοροῦσι. 

8. 9. Ἐ. Δοοιβαξίνοβ τοίου Ὁ]6 ἕο {π6 ρυϊποῖρ!θ οὗ ἔπ Αοουβαξίνο 
οἵ ΤΊπιθ οὐ ὥὅρροθ. 

Τὸ ἀοδίρπαίο ὑπθη ἐμ5 15. ποῦ δὴ 1416 Ῥουρ ΒΡ αβῖβ; 1ξ Βθθ μη ἴο 
ἱποῖαᾶο, ἑοροῦμον τυ ἢ {Πμ6 ἱπδίαποοβ οὗ δπῃ Αοουβ. οἵ ΤΊ πηΘ οΥ ϑΐρϑοο 'ἴπ' 
ἔμο 1ἰΐογδ] τηθαπῖηρ, ἔμο56 ἴπ τυ βῖ ἢ ἐπ6 πούϊομβ οὗ ΤΊΤΩΘ οΥ ὥὅρβδοθ ἃ ΓΘ 
ΔΡΡΙΘα φιοίαρ)ονίοαϊίψ. ΟἸΪΥ {ΠΗ Ἰαξύου πϑοᾶ θθ ποὐύϊοθα ἤθυθ. 

ῬΆΙ]1ΟΡ. 59. 6, τὸ δὴ μετὰ ταῦτα ἄρ᾽ οὐ μιγνύναι αὐτὰς ἐπιχειρητέον "---- 

ὙΠΘΓΘ “ αἰδου ̓  τηθδη8 ἴῃ ἐπ οΥοΥ οὗ ἀἸΒΟΟΌΓΒΘ. 

ΞΌΡΗ. 259 Ὁ, τὸ ὃν... μυρία ἐπὶ μὺρίοις οὐκ ἔστι---- ἴδῃ! ἐπουδαπά 

ἐΐηυθ8 ὑνῖοθ ἰο]α ᾽ ΤῸΓ “ἴῃ 80 ἸΏΔΥ ὑηϑέαηοθ8.᾽ 

Ῥμᾶν, 241 ἃ, οὐκέτ᾽ ἂν τὸ πέρα ἀκούσαις ἐμοῦ λέγοντοο---- ΒαγΪΠ δ᾽ ΔΏΥ- 

ἐπίηρ ἔασον ᾽ ἴοΥ “ βαγίηρ' Δηγ ἐμ ηρ' 1076 ;᾿---ᾶ τ] τηθίδρμου, 
ἃ5. ἀἰβοοῦγθθ ΟἿΪΥ τηθέδρ ΒΟΥ ΟΠ ἰδκοθ ῸΡ 8ρασθ. Αβ ἴο {86 
οοπδέχτιοίϊοῃ, τὸ πέρα 5 ποῦ φογοΓΠΘα, ἐγαηβι ἱγογ, ὈΥ ἀκούσαις, 

Ῥαὺ ἴο]]ονγΒ λέγοντος. 

ΞέγΏΡ. 198 Ὁ, τὸ δ᾽ ἐπὶ τελευτῆς τοῦ κάλλους τῶν ὀνομάτων καὶ ῥημά- 

τῶν τίς οὐκ ἂν ἐξεπλάγη ἀκούων; τὸ ἐπὶ τεὰλ. 18 ἃ τηθίδα Ῥ  . Υ ἔτῸ Τα 

ΒΡ806, ΡΥΟΡΔΡΙΥ, ταῖπον ἐμδη ἀἶπη6. ἘΠΈΠΘΥ σὰν, 0811. 15 στόοηρ; 
᾿1ῃ οχρ δἰ πἴηρ [Π6 οοπβέχπιούϊομ ὈΥ Ηἷδ ἕαουσιῦθ " φαοα αὐξϊποῦ δά. 

δ 10. Ε΄ Αοουβαξίνοβ 'ἴπ ΑΡροβίξϊοι πῃ, οΥ βίαπαϊηρ, ᾿-, 86 Π- 
ἔθ 68 ΟΥ̓́ῬαΥΒ οὗ βϑηΐθμοθϑ. 

ΤΉ Θβ6 Αουδαῦνγοβ ταδΥ θ6 οἰἐμον (1) Νοῦ- ῬΗΤαΒδΒ ; 566 ἃ ΒΘΙΟΥ: 
ΟΡ (2) Ῥτοποῖηβ Νοαΐον, ἀργϑοῖπρ ἢ Νοῦμπα ἀπογβέοοα,---νῖζ. 
οἰμον Ῥοϊαύϊνθ ῬΥΌΠΟΙΩΒ ; 8566 Ὁ ὈΘΙΟΥ : ΟΥ̓ ΒΘ ΙΠΟΠβυγ  ἶγ98, ὅζο. ; 
866 ὁ Ῥοΐον. 

ΤΠΗΘ ἀοούτϊπθ μθσ δάγαποοα δββοσίβ ὕνγο Ῥοβιἴοηβ, το ἃγ6 
ΟΣ ΠΥ οἵ ποίϊοθ ; Υἱζ. 

δ᾽ Τι, (1) Τῆοβο Νοῦη-ῬΉγαβοβ δπᾶ Νουΐοι- ῬΥΟΠΟΌΠΒ ἃγ6 “Ἅ60ι:- 
βαξϊυο8. ὙῊΘ Ῥγθναίθποθ οἵ {μ6 Ναΐου Οἰϑμᾶθυ τηδῖκοβ ἐπῖ8 αἰ βῆοαϊε. 
ἴο ῬΓοΥΘ ; Ῥαῦ 5.0} ἱπβίδηθοβ ἃ8. δι ἀθοίβῖνθ δἴογά δὴ δηΔΙΟΡῪ ἴον 
ἔπ6 τοβῦ :-- 

ὙΤμοοοῦ. 153 6, ἐπὶ τούτοις τὸν κολοφῶνα, ἀναγκάζω προσβιβάζων κιτιλ. 

Οἱ βοριι. Ο, Τὶ 603, Καὶ τῶνδ᾽ ἔλεγχον... πεύθου, ἀπιᾷ ἐμο Αάνονθ5 

ἀρχήν, ἀκμήν, τὴν πρώτην, ὅζο. 

ὃ 12. (11.) ΤΉΘΥ τοργοβοηῦ, ΒΥ Αρροβίξϊοῃ. οὐ ϑαρδεϊξαϊίοι, ἐἶδ 
βθη θη ἐέβεῖ, ΤῸ βαγ, ὑμαῦ ἐμον ἀγὸ Οὐρπαΐθ Αοουβαῦϊγθθ, ΟΣ ἐπ 
ἈΡροδίθίοι. νυ τα ἐπ (ἀποχρυοββθα) Οὐρπαίο Ασα, που] θὲ ἱπαᾶο- 
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᾿ φαδίο ἐο ἐδ ἔμοίβ. Ἐὸν (1) ἴῃ πιοβὲ οὗ ἐδμο ἱπβίαποοβ ἐμ βΒθῆβθ 
Ῥοϊπέβ οαὲ ἔπδὲ ἐμ Νοῦ:-ῬΉγαβθ οσ Ῥγοποῦη βέδπβ οὐοῦ δσαϊηβῦ 
ἔδιο βοπέθποο, οὐ ρογέϊοῃι οὗ 8 βεπέθῃοθ, ἃ8 ἃ σβοΐθ; (2) ἴῃ ΤΠΔΠΥ͂ οὗ 
ἔδιοτα, ποΐ ἔδιο ἱπέθυτιδὶ ἕογοθ Ῥαῦ πιουοῖν ἐμθ συμθέογϊοδὶ οὐ᾽ Ἰορῖοδὶ 
ἤοστα οὗἩ ἔπι ξεπξθποθ 'β ἴῃ νἷονυ. Τὸ τηϊρμὲ θῸ βαϊὰ ἐμαὲ ἐμ γ τὸ 

᾿᾿βνδμα, νϑδο ἐμ ναπέαιοο τεμοῖ ἴα ὅὰμο βαλῥοο, 

δ 13, 4. Αοουδαξίνο οὗ Νοῦη-ῬΉγαβοβ ἴῃ Ἀρροβίξϊου--- 

Τοσσ. 136 8, τούτοις, δι᾿ εὐφημίας ἀπαλλαγήν, ὄνομα ἀποικίαν τιθέ- 

μενος. 

Οὐαδξ. 305 ἃ, ὧν καὶ τέλος, ἡ πατρὶς ἀνετράπετο. 

Οὐἴΐο 45 ἃ, τὸ σὸν μέρος, ὅ τι ἂν τύχωσι τοῦτο πράξουσι. 

ΒΟΡΒ.. 26ο 5, τὸ μὲν μέγιστον, φιλοσοφίας ἄν στερηθεῖμεν. 
ἌΡοΪ. 25 Ὁ, ἢ τοὐναντίον τούτου πᾶν, εἷς μέν τις κιτιλ. 

Τα. 601 ἃ, τὸ μὲν εἰκὸς καὶ τὸ πολύ, βασιλέων τοῦτο εἶναι νόσημα. 

Ῥοϊτεῖο. 293 8, ἑπόμενον δὲ τούτῳ, τὴν ὀρθὴν ἀρχὴν δεῖ ζητεῖν. 

Ἶ Τὴο Ἀφουδαξίνεβ ἴῃ ἐπ ἱπβέδποαβ τ βῖοῖ ΤΌΠΟΥ ομαγδοίοσῖβο ἐπ 0 
τς Ἰορῖοαὶ οΥ τβεξουῖοδὶ ἔοστη---- 

Βέγτρ. 205 ἃ, τὸ μὲν κεφάλαιον, ἐστὶ πᾶσα ἡ... ἐπιθυμία. . . ἔρως. 

ϑ5ο 223 ἃ, Οὐἰξίαβ τοϑ ς, ΤἈεύ. τ90 "Ὁ. ὉΓῈΡ. ἐο Ηθβ. νἱ]. τ. 

Τμοοῖ. 153 ς, ἐπὶ τούτοις τὸν κολοφῶνα, ἀναγκάζω προσβιβάζων κ-τ.λ. 

Ῥμεράο 66 ο, δυοῖν θάτερον, ἣ οὐδαμοῦ ἔστι κτήσασθαι τὸ εἰδέναι, ἣ κιτιλ. 

Βα ΠΑΥΪν 68 ὁ (Ρ[0Γγ4]}), απ Οἤδστη. τόο Ὁ. 

ΠΙυβέγαξίομβ ἴγοτι οἶμον πτιζοσβ θορῖη πῃ Ηοτηοῦ: 1]. ἱν. 28, 

Λαὺν ἀγειρούσῃ, Τιριάμῳ κακά, 158, θάνατόν νὐ τοι ὄρει ἔταμνον, 
ἦχ. 115, οὔ τι ψεῦδος ἐμὰς ἄτας κατέλεξας, χχῖν. 735, ῥίψει... . ἀπὸ 

πύργου, λυγρὸν ὄλεθρον, Οἀ. χχΐ. 35, ἔγχος ἔδωκεν, ᾿Αρχὴν ξεινο- 
σύνης. δοῖ. Αγ. 225, θυτὴρ γενέσθαι θυγατρός, γυναικοποίνων 
πολέμων ἀρωγάν, 1406, νεκρὸς... τῆσδε δεξιᾶς χερὸς Ἔργον, (ο. 
200, εἶχε συμπενθεῖν ἐμοί ΓΑγαλμα τύμβου, κιτ.λ., 2ο5, Καὶ μὴν στίβοι 

γε, δεύτερον τεκμήριον, ΠΠοδῶν ὁμοῖοι, τοῖς τ᾿ ἐμοῖσιν ἐμφερεῖς. Ἐπγ. 

Οτἷ. Στορ, Ἑλένην κτάνωμεν, Μενέλεῳ λύπην πικράν. ΑΥ΄Ό. Αὐἴδγπι, 
4ΤΙ, οὐκ ἐτὸς χωλοὺς ποιεῖς. (80 Ὑίγρ. ΖΞ. χὶ. 383, Ῥγοϊπάθ 

ἴοπα οἰοαπῖο, κοϊξατα εἰ 01.}ὺ ΤὨπόγά, 11, ΣΙ, πρόφασιν ἐπὶ λαχα- 
γνισμὸν ἐξελθόντες (Δτνὰ Εἰ τυ ΠΥ γ᾿ 80): οἵ, ἔμ Ἠοχηογῖσ Ρυθοθ- 
ἀοηξ Τ|. χῖχ, 302, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες, Πάτροκλον πρόφασιν, 

σφῶν δ' αὐτῶν κήδε᾽ ἑκάστη (ποῖ, 45 δ}, αν, αν. ὃ 580, πρόφασιν 

ἴπ Αρροκίξεοπ ἐο Πάτροκλον), Ασ. ὕ8βρ. 338, Τοῦ δ᾽ ἔφεξιν, ὦ 
μάταιε, ταῦτα δρᾷν σε βούλεται ; Απέΐρῃο ν. 63, Ρ. 136, ἀλλ᾽, αὐτὸ 
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τὸ ἐναντίον, ἐκεῖνος τοῦτο θᾶσσον ἂν ὑπ᾽ ἐμοῦ ἐπείσθη. ΑΑἀᾶ, 85 

δθονο, βὅόρῃ. Ο. Τ. 6.5, Καὶ τῶνδ᾽ ἔλεγχον .. . πεύθου. 

δ 14. ΤῊ ἴοσταιϊα οἵ Οποξαἰϊοη [8115 ἀπᾶου {Π|5 μοδά---- 

ΑἸΟΡ. 1. 121 ἃ, ἡμῶν δὲ γενομένων, τὸ τοῦ κωμῳδοποιοῦ, οὐδ᾽ οἱ γείτονες 

σφόδρα αἰσθάνονται. 

ἈΡοὶ. 34 ἃ, καὶ γάρ, τοῦτο αὐτὸ τὸ τοῦ ἱΟμήρον, οὐδ᾽ ἐγὼ ἀπὸ δρυός κιτιλ, 

Ῥμδᾶο 7} ἃ, δοκεῖς... δεδιέναι, τὸ τῶν παΐδων, μὴ ὡς ἀληθῶς ὃ ἄνε- 

μος κιτ,ιἋ, ΠΥ τὸ τῶν π΄ 15. ποῦ οοπηθοίρα 1 δεδιέναι, θα 
ΤΟΙ Β ἕο {Π6 βθηΐθμοθ ὅ ἄνεμος αὐτὴν... διασκεδάννυσιν" ὑπαῦ ἴ5, 

ἄοοβ ποῦ τηϑδῃ “ἴο ἴδϑδυ, 88 ομ] ἄσθη ἔθαγ,᾿ θαὺ “ἕο ἔθαν 1οβϑύ 16 Ὀ6 

ἃ5. ΟΠ] ἄγη ὑμῖης 1 15, ὑπαῦ ἐπ βοὰ] ρὍ65 ἰπίο ἐπι αἷτ'.᾽ 

ὃ 1δὅ, Ὁ. Αρουδβαίίνο οἵ Βοϊαύϊνο Ῥιόποιῃ Ν,ϑαΐον ἴῃ Αρροβίδοη, 
ὙΠ ἢ ἃ βοηΐθποθ 1] ον ρ---- 

Ῥγοίαρ. 352 6, τοῦτο τὸ πάθος, ὅ δῶν ὑπὸ τῶν ἡδονῶν ἡττᾶσθαι---- 

“ΥΒΙΟΙ 15 τ μαῦ τηθη ἀθβουῖρο Πθὴ {ΠΟῪ 5ΔΥ ἘΠΘΥ 8ΓΘ,᾽ ἅζο. 

ΒΌΡΗ. 217 6, δ ἐρωτησέων, οἷόν ποτε καὶ Παρμενίδῃ χρωμένῳ καὶ 

διεξιόντι λόγους παγκάλους παρεγενόμην ἐγώ. Τὴ 1]υβέγαίίοι 

ὙΠΟ. Θοογαίθβ ΠηΘΘῺΒ ἰ0 ἱΠἸΡΥΘΒΒ ΟἹ. ὕΠ6 ΒΕΓΔΠΡῸΙ 15 ποῦ ΒΙΤΗΡΙῪ 

ῬΑυτηθη  ἀ65᾽ ἀδ6 οὗ ἐρωτήσεις, θαὺ {π6 Ὑγ016. 56616,---Π λόγοι 

πάγκαλοι ἴῃ ψΨὮ]ΟῊ {Π6 ἐρωτήσεις 6ΥΘ ἰηΐουγουθη, δηα ΒΒ οὐ 

ῬΥΘΒΘΏΟΘ. Οἢ. ποθ οὐοδβίοῃβ. ΟἿΥἮὨ Τμαογά, Π. 40, ὃ τοῖς ἄλλοις 
ἀμαθία μὲν θράσος λογισμὸς δὲ ὄκνον φέρει: ἀπ Υἱ. 55, οὐχ ὡς 

ἀδελφὸς νεώτερος ὧν ἠπόρησεν ἐν ᾧ οὐ πρότερον ξυνεχῶς ὡμιλήκει τῇ 

ἀρχῇ--- ΘΓ ἐν ᾧ 15 ποὐύξεἐν τούτῳ ἐν ᾧ, θαϊπεέν τούτῳ ὅ, 1.9. 
“ἴῃ ἃ Ῥγϑαϊοατηθιῦ ψν Β]Ο ἢ νγὰβ ἐπαὺ οὗ μἷθ ποὺ μανίπρ,᾽ ἄο. Απᾶ 
ἴπ ἔπ ΘΟΙΏΠΊΟΩ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ ἀνθ᾽ ὧν ἀντὶ τῶν, ἅ, ἃπα οὕνεκαΞε 

ἕνεκα τοῦ, ὅ, {πμ6ὸ οΙαύνοΒ ἃ πὰ ὃ δῇθ ᾿πβίδποοβ οὗ {86 β8Π10 

οοῃδύγπιοίομ, ἀρυθϑῖηρ' ἢ {86 βοπέίθηοθ τυ Βῖ ἢ ἐμ υ ἱπίσοάποο, 

Θοτρ. 483 ἃ, ὃ δὴ καὶ σύ, τοῦτο τὸ σοφὸν κατανενοηκώς, κακουργεῖς ἐν 

τοῖς λόγοις--- ἀηἃ {Π|8 15. ΘΧΔΟΙΪΥ ΠΟ γοῦ, Ὀγοδέπρ ὈΥ γΟῸΣ 

Κπουν]θᾶρο οἵ ἔΠ15 Βα ΕΠ] γ, ομθαῦ ἴπ ἀτριιπιοηῦ. ' 

Τοῦ. 158 Ὁ, (41) ἀρ᾽ οὖν οὐδὲ τὸ τοιόνδε ἀμφισβήτημα ἐννοεῖς .. .. ; 

(Β) Τὸ ποῖον ; (Α) ὃ πολλάκις σε οἶμαι ἀκηκοέναι ἐρωτώντων, τί ἄν 

τις ἔχοι τεκμήριον ἀποδεῖξαι κιτ.λ.-τ παῦ ΒΟ 15. Θχργοβϑθᾶ ΌΥ͂ 

6 φιοβίϊοη, νοι Τ ἄδγθ ΒΥ γοῦ μᾶγθ οἴξθη μοαγᾶ, υυμδί, ἄζο. 

ΘΎΤΩΡ. 188 ο, ἃ δή, προστέτακται τῇ μαντικῇ ἐπισκοπεῖν τοὺς ἔρωτας 

πο Βογθ ἃ δὴ ἀργθοθ δα ἐμ Πο]6 οὗ τιμαὺ [Ο]]ΟΥνΒ---- Α πᾶ 
{δ 1ξ βίαῃβ, δοοογ ἸηρῚΥ ;-τομαντικὴ ἴ8 Θμαυσοᾶ πεῖ ε ἐΠ6 οα ΓΘ 
οὗ ἄς, 
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"Βγίαρ. 222 Ῥ, ἃ δή, καὶ σοὶ λέγω μὴ ἐξαπατᾶσθαι ὑπὸ τούτου---" ἀπὰ 
ἐπι δοοογάϊηρῖν, Τ ῬΓθβ5 ὍΡΟΝ τοῦ αἶβὸ ποῦ ἴο δ, ὅζο, 

ο΄ 8 10, ὅο νὴ ἐμὸ ὁ μιριμροκιοεμοῇ οἷον,----ἶὰ ΑΡροβιδϊου τὶ {πὸ 
δπέϊγο βοπέθηοο- - - : τὸ. 

ἑ ποτ ἐιρυνώλω δοίυΣξου ἀνω...:; κομί- 

ο΄ σαιῖντο. 8.0 ΡοΪἸο. 298 4, ΤΊπι. 19 Ἀ. 
 Ἐ ΠΥρΡτο 13 8, λέγομεν γάρ που,---οἷον φαμὲν ἵππους οὐ πᾶς ἐπίστα- 

ται θεραπεύειν κιτιλ. 

Ῥοϊπεῖο. 26) 6, οἷον οἱ ἔμποροι καὶ γεωργοὶ καὶ... διαμάχοιντ᾽ ἂν οὗτοι 
ο΄ ξύμπαντες κιτιλ. 

ο Οὗ ψχνἢ ἃ ρογέϊοη οὗ ἃ βοῃέθηοθ οὐ ἃ β'ηρ]θ νγογά. 

᾿ Ῥμᾶν. 243 ἃ, ποτιμῷ λόγῳ οἷον ἁλμυρὰν ἀκοὴν ἀποκλύσασθαι. 
. Ῥοϊτῖο. 277 Ο, τὴν οἷον τοῖς φαρμάκοις καὶ τῇ συγκράσει τῶν χρωμάτων 

ἐνάργειαν. ἱ 

᾿ς Ῥιερᾶο 64 ἃ, ἡδονὰς τὰς τοιάσδε, οἷον σιτίων τε καὶ ποτῶν. 

ΤΌ. γ3 6, (Α}) πῶς λέγεις ; (Β) οἷον τὰ τοιάδε. 

. ΤΌ, η8 ἃ, τῶν πολλῶν καλῶν οἷον ἀνθρώπων. 

ΤΡ. 83 Ὁ, κἀκὸν ἔπαθεν ἀπ᾽ αὐτῶν... οἷον ἣ νοσήσας ἣ κιτλ. 
Αροϊ. 40 ς, δυοῖν θάτερόν ἐστι τὸ τεθνάναι" ἣ γὰρ οἷον μηδὲν εἶναι... 

τὸν τεθνεῶτα ἢ κιτιλ. : 

ΑἿἹ ἔπιδβο ἱπβίδποο οὗ οἷον βΒῃου ἐπαΐ ἡ 1ξ βίαπαβ οαξειἀθ {Π6 οου- 
βίγυσίξίοη οὗ ἔα βεπίθῃοοθ. Βαΐ ἰξβ. Βοῖὶπρ ἴῃ ἃ Ῥδυγίϊοαϊαν ΠΌΤΟΥ 
δα σαδθ 561} τοααῖγοβ ὀχρ δηδίϊου, δηθὰ ἐπ ΟΠΪΥ Θχρ]δπδέϊομ 18, 

ςΌ 4ιδὲ ἴξ ἴβ ἰῃ Αρροβιξϊοη τὴ ἐμ6 βοπύθποθ Οὐ βοπῖθ ρογίϊοῃ οὗ 16. 
᾿ς ΜΝοίο, ἐδαξ ἐπ18 οἷον 65 ἔνγο βῃδάδθβ οἵ τηθδηΐηρ, δοοογάϊηρ δ5 

ἱπέτοδποοβ (4) δ πιθίδρμοσ, Ὑμθη ἰξ τπθϑῃβ “85 ἰῦ γγΈΓῸ :᾿ ΟΥ̓ (Ὁ) 8 
Ἰηέδποθ, τγβοη ἰξ τηθδηβ “ἴον ἰπβίαποο Α αἰδογθηξ δηδΙ γβὶβ 18 γα- 
αυϊγοά [ῸΓ οἷον δή, οἷα δή, οἷα, 6. α. ἴῃ 

. Οὐἴ85 112 ὁ, οἷα θέρους, κατεχρῶντο ἐπὶ ταῦτα αὐτοῖς. 

Βέγτηρ. 203 Ὁ, ἐπειδὴ δὲ ἐδείπνησαν, προσαιτήσουσα οἷον δὴ εὐωχίας 
. οὔσης ἀφίκετο ἡ Πενία. 

Ηδτγο ἔδπ6 βϑῖπθ ῥυϊποῖρ]θ 50 Ἀν δρρϑᾶῦβ, ἐμαῦ ἐμ Νιϑαΐον. Απίο- 
οοὔοπί ἰο σι μῖοι (μ6 Ἠοϊδεϊνο σοῖουβ ἴβ (ποῦ α Οὐρπδίθ Αοουβ. Βαϊ) 

{6 ν᾿ μο]6 οἴδαβο,---νῖΖ. ἰπ {Π|6 ἔοστηου ἰμβέδηοθ, κατεχρῶντο ἐπὶ ταῦτα 

αὐτοῖς, ἴῃ ἐμ Ἰαξξοῦ προσαιτήσουσα. ΤῊ. Βοἰαίίνε βοπίθποθ 'β 6] ρ- 
εἰσαὶ ; οἵ, ἐδ ὑβ6 οἵ Βοϊαϊίνοβ σϑῃθυα γ τῖθ δή, ἀπὰ ἐπ ἴΆ]]ΟΣ 
δχργεββίοη ἴῃ 

Ῥμεᾶο ὅο ἃ, τοιαῦτ᾽ ἄττα εἶπεν οἷα δὴ εἰώθασιν αἱ γυναῖκες. 

1 ΠῊ ὅσον ἴῃ ὅσον οὐ πὲδιιὰβ ΘΧδο ον ἴῃ ἐμ:0 βδτθ Ροβί ἴοι, 
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δ 17. 0. ᾿Αοουβδεῖνο οὗ Νϑαΐον Ῥγοποῦμ (ποῦ Ἐοἰαἰἐνοὴ βίδηάϊπρ ἴο Σ᾽ 
ἃ Βθῃΐθποθ Οὐ ρουύϊοῃ οἵ ἃ βοπύθῃοθ, βχρυθββθα ῬΥΘΥΪΟΌΒΙΥ ΟΥ' ᾿τητηθ- 

αἰαίοϊν αἴξον. 

α. ἘῸΓΣ ἃ ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ ΘΧΡΙΟβΒθᾶ ρογέϊοη οὗ ἃ βοπέθποο--- 

Βορἢ. 238 8, ἔτι γάρ, ὦ μακάριε, ἔστι, καὶ ταῦτά γε τῶν ἀνεριᾶν ἡ 

μεγίστη--- ΘΓ ταῦτα 15 [86 ῬΤΟΠΟΙΗΙΠ ΑΙ βαθβειαξο ἔον' ἔτι ἔστι. 

Τιοσρ. 630 6, ἀρετῆς μόριον, καὶ ταῦτα τὸ φαυλότατον -- ὙΓΈΘΥΘ ταῦτα 15 

{86 βαλρδεϊαίθ ἔου μόριον. 

Ἑπίῃγᾶ, 299 ἃ, (4}) χρυσίον ἀγαθὸν δοκεῖ σοι εἶναι ἔχειν ; (Β) πάνυ 

γε, καὶ ταῦτά γε πολύ--ΥΏΘΓΘ ταῦτα 15 Π6 Βα ρδειαίο ἕο χρυσίον 

ἔχειν. 

ἘρΡ. 341 ς, νῦν γοῦν ἐπεχείρησας, οὐδὲν ὧν καὶ ταῦτα----ὙΓΏΠΘΤΘ ταῦτα ΞΞ 

ἐπεχείρησας, ΓΟ ἐμ 15 υλανλὴ οἷοβθ ἰο οὐδὲν ὥν, τι ἢ οοη- 

ἰθηιρύποιβ ΘΙ ΡΠ Δ Β18. 

ΞΎΤΩΡ. 210 Ὁ, καταστῆναι πάντων τῶν καλῶν σωμάτων ἐραστήν, ἑνὸς 

δὲ τὸ σφόδρα τοῦτο χαλάσαι---- ΜΥΏΘΥΘ τοῦτο βδέαπαδβ ἔο"' καταστῆναι 

ἐραστήν, ἀπ ἐπογοίουθ Ὀθοοῖηθβ δπαπθα πῖθ {Π6 οδρδοιυ οὗἉ 

ϑογουπΐηρ ἑνός (ἴον ψ ΒΙΟΙ οἵ, Τιορο. 723 ἃ, οὐδὲ γὰρ ᾷσματος παν- 
τὸς δεῖ τὸ τοιοῦτον δρᾷν). 

ῬΆ]]Ο. 31 ἅ, μῶν οὐκ ὀρθὴν μὲν δόξαν ἐροῦμεν ἂν ὀρθότητα ἴσχῃ : 

ταὐτὸν δὲ ἡδονήν; ΜΏΘΙΘ ταὐτὸν βίδῃ8 [ῸΥ μῶν οὐκ ὀρθὴν ἐροῦμεν 

ἂν ὀρθότητα ἴσχῃ γορθα θα ἔτοτα ἐδθ Οὔ ον οἴδιαβθ. 

Θοτρ. 524 6, εἴ τινος μέγα ἦν τὸ σῶμα φύσει ἢ τροφῇ ἢ ἀμφότερα. 

Ῥμεᾶο 68 ο, καὶ φιλοχρήματος καὶ φιλότιμος, ἤτοι τὰ ἕτερα τούτων ἢ 

ἀμφότερα. 

Ήσοτι. 1]. 11, 170, ᾿Αμφότερον βασιλεύς τ᾽ ἀγαθὸς κρατερός τ᾽ αἰχμητής. 

δ 18, β, ἘῸΥ ἃ ῬΥΘΥΪΟΌΒΙΥ ΟΧρυ θα Ὑγ80]6 βθηΐθῃοθ--- 

Τρα. 658 ἃ, τίς οὖν ὀρθῶς ἂν νενικηκὼς εἴη, ----τοῦτο μετὰ τοῦτο ; (“ [80 

ποχὺ ααοβίϊοι,᾿-ττὰβ Ῥγοίδο. 323 ο). 

ΤΗοροῦ, 180 6, λόγον ὃν αὐτὴ πρὸς αὑτὴν ἡ ψυχὴ διεξέρχεται .. . τοῦτο 

γάρ μοι ἰνδάλλεται .. ., οὐκ ἄλλο τι ἢ διαλέγεσθαι. 

Τίμα. 27 ο, (Α}) σὸν οὖν ἔργον λέγειν .. ., καλέσαντα κατὰ νόμον θεούς. 

(Β) ᾿Αλλ᾽, ὦ Σώκρατες, τοῦτό γε δή, πάντες... ἐπὶ παντὸς ὁρμῇ . 

πράγματος θεὸν ἀεί που καλοῦσιν. 

(1ὴ ἔπι το Ἰαϑὺ ᾿ἱπβίδῃηθοβ γγ βᾶγ ἐμ Νουΐ. Ῥτομ, τοῦτο, ἩΒΙΟΝ 

βίδηἦβ ἕον ἐμ6 Ῥγϑυϊοιβ βθῃΐθποθ, οοηπρούθα τὰ ἃ βοηΐθηοθ Βπο- 
οοοάϊηρ, ἴῃ μοι {μ6 Ῥτοποῦιι 15 υἰσύιδ! νυ τοδί αὖ Ἰᾶσρο. ὙΠὰ8, 
ΔΒ ἴο τηρϑηΐμρ᾽, τοῦτο 18 Ρ]δοθᾷ Ὀούνγθθῃ ὑμ6 ὑὍὑ Βοπΐθποοβ ἃ8 ἃ 
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σαλοὶ οἵ ογοίνεϊοοο: Βαξ 85 ἕο συτδιητηδυ, 1ὲβ τ δέϊοηβ ἔθ θβδοῖὶ 
πὸ ἀἰδοτοπε; ἱξ δίαπαῖβ 70 ἴμο βοπέοποο ργθοθάϊηρ, διὰ ἐβ ἐπ ἀρρο- 
ππΠΠΠΠ νττο ἀδονμς. 5ο ἴῃ ἔπ ἐπβέϑηοοβ ὙΥΒΙ ἢ ΔΥῸ 

᾿ς Ροϊηίς. 262 6, (Α) κάλλιον δέ που κατ᾽ εἴδη καὶ δίχα διαιροῖτ᾽ ἄν, 
Ο ἰἰκαλ, (Β) Ὀρθότατα' ἀλλὰ γὰρ τοῦτο αὐτό, πῶς ἄν τις γένος καὶ 

μέρος... γνοίη ; . 
Μοπο 90 ἃ, οὐκοῦν καὶ περὶ αὐλήσεως .... τὰ αὐτὰ ταῦτα, πολλὴ ἄνοιά 

Γ΄ ἄστεκιτλ. 80 ϑγρ. 118 6. 

ἦε ϑέγτηρ. 204 ἃ, οὐδ᾽ αὖ οἱ ἀμαθεῖς.  αρτιαιβελλ οϑφῖουν ὠρρὶ αὐτὸ 

πολι νὰ ἀμὸν... αὑτῷ εἶναι---- 
ΠΟ γιὐφμῃραολραμαῳμε τ ἀρρρήβϑντἰρκαρόρ ἢ ἷβ ἴῃ 

Ἀρροδβίξιοπ τε τὸ μὴ ὄντα... εἶναι, νὨ1Οἢ. 15 8150, 85 ἴο τηθᾶῃ- 

ἴηρ, ἔπ υἱγέααὶ το-βιαϊοπιθηΐ οὗἩ ἔμ Ῥγοποῦῃ, 

ο΄ 5 ἴο ἔδο οοπείτυοξίομ οὗ {815 βθηΐθῃοθ, τὸ μὴ ὄντα---εἶναι οὐ Δ ΠΕ ΪῪ 

᾿ οοπξαϊηβ ἐδ τοᾶβοη ἴογ ἐστὶ χαλεπὸν ἀμαθία" ομΐν ἐπαὲ ἴξ 15 Ἔχργεββοᾶ 
᾿ μοΐ ἴῃ ἔπ τορστιίαν οδυβα] ἴοστη, ὅτι τις οὐκ ὧν... δοκεῖ αὑτῷ εἶναι, ΟΥ 
᾿ παρὰ τὸ μὴ... . δοκεῖν, Ὀπξ ἀπᾶον ἔδ6 ἕοττα οὗ ἐμὸ Αροϊοροίίο Τηβηϊεῖνθ 

᾿ς (666 ἢ 85). 
ΤῈ ὥ]ονβ, ἐμαὶ ἐμ αὐτὸ τοῦτο ἱπίτοάτιοοβ ἐμ6 ῥγθοθᾶϊηρ' βοηΐθῃοθ 
88 τϑᾶϑοῃ. [Ι͂ἢ οἶδον πογᾶβ, αὐτὸ τοῦτο ΒΟΓΘ βίαπαβ ἴπ ἔῃγθο τοὶὰ- 
ΟΠ ἀἴοπβ; (1) ἔο ἐμ βοπίθποθ ργθοθάϊηρ 16 18. τοϊαέθά Ῥχοποιμπδ]ν, 
88 βἰδηθίηρ ἴον ἴξ ; (2) ἰο τὸ μὴ ὄντα... εἶναι ἴξ 15 τοϊαέρα Αρρο- 
Γ΄ ΑἰΒΟΠΑΙΙΥ ; ἀπά (3) ἰο ἐστὶ χαλεπὸν ἀμαθία 1ῤ 15 γεἸαίθα οΔΈΒΑΙΙΥ. 
᾿ς {6 οχρἰαπαίϊοη οἵἉἨ ἐδιῖ Ἰαβὲ ἰηβέαποθ Ὑ1}} ΔΡΡΙῪ ἴο 811 ψυβῖοὰ 
ΟΠ [Ο]]ον ἀπᾶον ἐἰΐ5 Βοδὰ :---μ Νοαΐογ Ῥσοποῦπ ἱπέγοάποθβ 8 ῥτθ- 
 φράϊηρ βοπέοεποο ἴῃ ἃ οατιϑαῖ τοϊδξίου ἕο {μ6 ῥυίποῖραὶ οοπβέστιοίλοπι 
᾿ς οὗ ἔνι βοπέθποο ἐο ὑμῖοι ἐμ Ῥγοποῦπ ἴβ Ἰοϊμθα. ΤῊ οδαβθ 'ἰβ ποῖ 
1 Π ὨΡΘΟΒΒΑΙΙΙΥ το-ϑἐδίθα, Ῥαΐ, 1 16 15, ἐδθ Ῥγοῃόῦῃ ἰδ πὶ δρροβί οι ἴο 1 ---- 

: Ῥχοΐδρ. 310 6, αὐτὰ ταῦτα (“ (15 ἰ5 7υδὺ ψδῦ 1ἐ 15)... . ἥκω παρὰ 
σὲ ἵνα ὑπὲρ ἐμοῦ διαλεχθῇς αὐτῷ. 

Ἐπέπγρτο 4 ἃ, ταῦτα δὴ οὖν καὶ ἀγανακτεῖ ὁ πατὴρ. .. ὅτι ἐγὼ... τῷ 

πατρὶ φόνου ἐπεξέρχομαι. 
ΝΥ  ντϑν ψιῦυ νῶν νὰ μῶν 

ΟΥ Αὐἷβὲ. ΝῸΡ. 335, Ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐποίουν ὑγρᾶν νεφελᾶν .. .. ὁρμάν, 

353, Ταῦτ᾽ ἄρα ταῦτα πὰς ἈΕβοὮ]. Ῥοτβ. τό 5, Ταῦτά μοι διπλῆ 

μέριμν᾽ ἄφραστός ἐστιν ἐν φρεσί, ἀπιᾶὰ απ. 512, ταῦτά τις τάχ᾽ ἂν 

πατὴρ... οἶκτον οἰκτίσαιτ᾽ ἐπειδὴ πιτνεῖ δόμος δίκας. ϑορῖι. Ὁ, Τ', 

τοος, (Α}) Καὶ μὴν χάριν γ᾽ ἂν ἀξίαν λάβοις ἐμοῦ. (Β)ὴ Καὶ μὴν μά- 
λιστα τοῦτ᾽ ἀφικόμην, ὅπως Σοῦ πρὸς δόμους ἐλθόντος εὖ πράξαιμί τι, 
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Ἐπγ. πάγου. 200, Σὺ δ᾽ ἤν τι κνισθῇς, ... . Μενέλεως δέ σοι Μείζων 

᾿Αχιλλέως" ταῦτά τοί σ᾽ ἔχθει πόσις. 2 δύ. Ῥοῦ, 1, 5, καὶ αὐτὸ τοῦτο 

δέ δὴν πᾶ ἰσενέγκαντες, ἐπιχορηγήσατε κιτιὰ σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγκαντες, ἐπιχορηγή Ε' 

ὃ 19. γ. ἘῸΣ ἃ βοπέθῃοθ θχργεββοα ᾿ἱπητη θα] δύθὶ Υ αἴθου --- 

Ῥμερᾶο ᾿οξ ἃ, ὅρα δὴ εἰ οὕτως ὁρίζει, μὴ μόνον τὸ ἐναντίον τὸ ἐναντίον 

μὴ δέχεσθαι, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνο,----ὃ ἂν ἐπιφέρῃ τι ἐναντίον. ... ἐναν- 

τιότητα μηδέποτε δέξασθαι. ΠΕ ' 

Ῥχγοίαρ. 326 ἃ, οἵ τ᾽ αὖ κιθαρισταί, ἕτερα τοιαῦτα, σωφροσύνης ἐπιμε- 

λοῦνται. 

ἘδΡ. 334 Ὁ, τοῦτο μέντοι ἔμοιγε δοκεῖ ἔτι, ὠφελεῖν μὲν τοὺς φίλους ἡ 

δικαιοσύνη κ-τιλ. 

Ηρ. Μὰ. 283 ἃ, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο, ---μῶν μὴ κιτιλ, Οἔ, Τοιηοβίῃ. ον. 

123. Ῥ. 268, καίτοι καὶ τοῦτο, ἴῃ ΤιΘΟΟἢ.. 55. Ρ. 1Ο97, ἐπεὶ κἀκεῖνο, 

Τγ5. ΧΗ, 79. Ρ. 137, ἀλλ᾽ ἕτερον. : 

ΞΌΡΙ. 248 ἃ, τὸ δέ, ὡς τὸ γιγνώσκειν εἴπερ ἔσται ποιεῖν τι, τὸ γιγνω- 

σκόμενον ἀναγκαῖον αὖ συμβαίνει πάσχειν. 

Τιορρ. 630 ἃ, τὸ δέ,---πῶς χρῆν ἡμᾶς λέγειν ; 

ΤΌ. 803 ἃ, τὸ δ᾽,---ἣν ἐν πολέμῳ μὲν ἄρα οὔτ᾽ οὖν παιδιὰ πεφυκυῖα οὔτ᾽ 

αὖ παιδεία. 

ἈΡοΪ]. 28 ἃ, τὸ δέ,----κινδυνεύει. .. τῷ ὄντι ὁ θεὸς σοφὸς εἶναι. 

Οἱ δ. Ῥαυ], 2. ον. ἴχ. 6, τοῦτο δέ, ὁ σπείρων φειδομένως, φειδομένως 

καὶ θερίσει, δι. Μανς ἰχ. 23, τό, εἰ δύνασαι πιστεῦσαι----({Π6 τὸ 

ΤΠΤΟΥΒ ΘΙΏΡ ΔΒ ὁπ. {μ6 βυοοθθάϊηρ σψογαβ). ΟἿ αἷβο {86 
ΘΟΙΏΙΊΟΙ. ἰ4ίοτη τοῦτο μὲν---τοῦτο δέ (ΘΔ 0 ἃ ῥγο-βίαἰθιηθηῦ οὗ ἔπ 
οἴδαβο συ Β 10 1ὐ ᾿πὐγοάπι668). 

ὃ 20. ὃ. Αοουεαίγο οὗ Νοαΐοῦ Ῥγοποῦῃ (ΘΌΠΟΓΆΙΠΥ τις ΟΥ̓ ἄλλος) 
βίδπαϊηρ ἴῸΣ ἃ βθῃηΐθῃοθ, οὐ ρΡογξϊομ οὗ ἃ βθῃίθποθ, ἸΠΟΧΡΓΟββθᾶ.--- 

Ῥμεάο 58 ο, τί δὲ δὴ τὰ περὶ αὐτὸν τὸν θάνατον ; τί ἦν τὰ λεχ- 

θέντα κιτιλ. 

ϑέγτηρ. 204 ἃ, (Α) ὁ ἐρῶν τῶν καλῶν τί ἐρᾷ ; (Β) Γενέσθαι αὑτῷ---- 

ὙΥΠΟΥΘ τί βίδπαβ Ὁ ἃ ὑΠο]6 ἀοροπάθμηξ βοπέθμοθ, ἔμὰβ; “ἢ 

ὙΠῸ ἀοβίγοβ ὑμίηρθ Ῥϑδα  ] ἀθβῖγοβ ἐμαΐ ἐδ 5]ιοιϊα:----αὐἰιαΐ ἢ ̓ 
ΤῊ ἀορθηάθηῦ βοιΐθποθ 15 ὑπ Ἰοϑῖ ἀποχργθεβοᾶ, Ὀαΐ ἐμαῦ τί 
βίδηἀβ ἴον 1 1β Ῥγονθά ὈΥ͂ {Π|6 ΔΏΒΥΤΘΣ, τυ ἢ ΒΌΡΡ 165 ὁΠ6. 

ἘΧΔΟΥΥ ῬᾶγΆ}16] 15 ἔβοι. Αρ, 953, (4) Τί δ᾽ ἂν δοκεῖ σοι Πρίαμος, 

εἰ τάδ᾽ ἤνυσεν; (Β) Ἔν ποικίλοις ἂν κάρτα μοι βῆναι δοκεῖ. 8.0 

δῦ, Φομη χχὶ, 28, Κύριε, οὗτος δὲ τί ;--  Π 0 Ὑ6 τί 15. 6 ἀρ] οἱῦ 

οοηρ]οίϊου οὗ {π6 βθῃηΐθῃοθ, 
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Οἱ ἐἰεῖβ ῥυϊποῖρ!θ τὸ ἔο Β6 ὀχρίαἰπθᾶ ἐπ ρῃγαβθβ τ μοι ΤΌ]]ονν. 

᾿Ἀροϊ. 26 ἃ, ἕνα τί ταῦτα λέγεις ; (5: ΠᾺ ΠΑΡ ϑγτηρ. 205 8.)---Τ οτο 
ΟΠ ἶβ ΠΟ γένηται ἰο 6 Βυρρ ϊεᾶ ; τί ἴῃ ̓ έβ6}} 15. ἐπ {Ὁ}} σϑρτθ- 
᾿ βρηξαξϊνο σου ροπηθηξ οἵ {16 βοπέθποθ ; ἐπι δοῦιδὶ φοτηρ]θπιθηΐ 
᾿ ἀπ οὗ οουΐβα ξαβροπάοα ἴῃ ἐμ ἱπέογγοραίίοπ. 
ΟΜ ο 86 ο, εἰ μή τι (βἰ πη ]ΑΥνν ΒΡ. 509 6), ἀπὰ ϑγτηρ. 222 6, εἰ 
᾿ς μῆτι ἄλλο. ΤῊ κοπέθποο ᾽β οοτηρ]θέθ ἢ ἔπ 6 τὶ ἀπὰ {86 τι ἄλλο 
᾿ βἐαπᾷ ἴον [Ὁ]}} ργοροβιἐϊοηβ. 

Βἔγπιρ. 206 ο, (Α})) οὐ τοῦ καλοῦ ἐστὶν ὁ ἔρως... .. (Β) ̓ Αλλὰ τί μήν; 
᾿ (ΑΥ Τῆς γεννήσεως καὶ τοῦ τόκου ἐν τῷ καλῷς Ἠοτὸ {Π6 τί τοΐδυβ 
ΒΟ ἕο ἔδπθ πγογὰβ τοῦ καλοῦ, ἀπᾶ {86} βίδινἂβ Ὁ ἃ βί τη αν 
 Ῥἄγαβο ; νυ βίον ἰβ ργουθᾶ ὈῪ ἔμ δῆβυγοσ Τῆς γεννήσεως. Εχοορῦ 

ὁπ ἐδ ῥυϊποῖρ!θ ποὺ Βοΐογο τ, ἔμ ρῬῆγαβ πουἹὰ παν Ὀθθῃ 
ψαυϊδθ]θ, ἀπ τὸ βῃου]ᾶ ἴῃ ἐπ ργοβθηΐ ᾿πβέδποθ Βᾶνθ ἴουπά 

ο΄ {(νδὲ Κέορ. οοη)εοξειγ 68) ἀλλὰ τίνος μήν; ΘΙ ΤΗΠΑΥΥ 202 ἅ. 
᾿ς ἤπ ὈὮγαβθ ΤηΔῪ οὗἩ Θοῦγβ6 ΘΑ ΠΔΠΥ βέαπα [ῸΣ ἃ Ὑ8016 βοπέθποο, 

85 Βορ. 362 ἃ, 438 ἢ (“διὰ ψβδὲ ἔμθη 1). ΤῊΘ βδπιθ θχρὶδ- 
παίέϊοη [ο]45 οἵ ἐπ τί ἰπ ἐμ ρῆγαβθ οἵ ροϊξθ δββοπέ, τέ μήν ; ἢ 
{(Πἔονα!ν “1 ποῖ, ἔμθπ τ θδὲ 7 ΤῊ οχρ δπδέϊου οὗ τί; ἴπ ἐπι 
ΒΕΠΞΘ οἵ “ΜῈ᾿ 8 {Π6 βϑτηθ; δπᾷ οἵ Π6 δηβυγουΐηρ Ραγίϊο]8 

ὅτι, “Ὀοοδαβο. 

821. ΤΙη ἔθ []Πονηρ ἱπβίαποθβ ἐπ βἰρτίβοσποο οὐ ἐμ τί 15 
Μἰηξοᾶ πὶ ἃ βεοοπᾶ ἱπίοστορδέϊοη το] οννίησ. 

᾿ Ῥμάν. 234 6, τί σοι φαίνεται ὁ λόγος ;---οὐχ ὑπερφυῶς εἰρῆσθαι ; 

᾿ Ῥγοΐδρ. 300 Ῥ, τί οὖν τανῦν ; ---ἦ παρ᾽ ἐκεΐνου φαίνει ; 

Π ββορῇ, 266 ο, τί δὲ τὴν ἡμετέραν τέχνην ;---ἄρ᾽ οὐκ αὐτὴν μὲν οἰκίαν 

Γ΄ οἰκοδομικῇ φήσομεν ποιεῖν ; 

 Ῥηκᾶο 18 ἃ, τί δὲ τῶν πολλῶν καλῶν... .; ἄρα κατὰ ταὐτὰ ἔχει, ἣ 
ο΄ καὰλ.; (Τπὸ σοηϊξεῖνο τῶν--καλῶν 15 Βυβροηᾶοα ἴῃ ἃ Ιοοβθ οοῃ- 

ΟΠ βἐγποξίοι, τ οι ἐμο βοοοπᾶ ἱπέοστορδίϊοῃ βαρογεθάθβ.) 

ς ΒΟ. 21 6, τί δὲ ὁ σὸς [βίος]... ;-τ-ἐν τίνε γένει ἂν λέγοιτο; 

8 ργοβαδὶγ Ῥμωᾶο 64 ἃ, (Α) φαίνεταί σοι φιλοσόφου ἀνδρὸς εἶναι 
Ὁ ἐσπουδακέναι περὶ τὰς ἡδονὰς καλουμένας τὰς τοιάσδε κιτιλ. ; (Β) Ἥκι- 

στα. (Α)) Τί δὲ τὰς τῶν ἀφροδισίων ; (Β) Οὐδαμῶς. (Α)) Τί δὲ τὰς 

ἄλλας τὰς περὶ τὸ σῶμα θεραπεΐας ;---δοκεῖ σοι ἐντίμους ἡγεῖσθαι ὁ 

Γ΄ τοιοῦτος ; 8.666 ΤΌΘ ἰπδέαποοβ πάθον Βίπανυ ϑἰγαοίαγο (ἢ 207). 

 [οβᾷ. 630 ο, οὐκ ἄλλο ἣ πρὸς τὴν μεγίστην ἀρετὴν μάλιστα βλέπων 
ἢ ἘΞ Αδὰ τί μέλλει; 46. ἰπ Ηΐρρ, ΜΙ. ἰἱπναγίδϊθ, ἐμβοιρ αδἰϊγαοίθα βοπιθ- " 

ἔ 373 ἃ, Ἠδρ. 349 ἃ. μέλλει οβὰ ῬῸ ἐἰπιθ8 ἱπίο μέλλομεν, 

Ἂ Κ 
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αεὶ θήσει τοὺς νόμου. ἨἩοΙΟ ἄλλο ἀοποίοβ ἴῃ Οὐ πο ἃ 016 

οἴααβο, ἐπ ἔοστη οὐ ὑπ μΐοῖι 15 τουθαὶθα ἕο ἃ8 ΒΥ {Π6 οοηὐγαβίρα 

οἰδιβο πρὸς---- βλέπων. 

ἜδΡ. 3172 ἃ, τί ἂν αὐτὰς ἄλλο ἢ ταῦτα ἐχόρταζες; ΜΈΘΓΘ τί ἄλλο 

ΤΟΡγθβθηΐβ ἃ βθηΐθηοθ ῬΆΓΆ 1161 (ο ὑΠ6 οοηἰγαβίθα βθηΐθῃοθ αὐτὰς 
ἂν ταῦτα ἐχόρταζες. 

ΠΙΠυβέγαξίομβ οἵ ἐπὶ οοπρίγαοίΐοπ. Δροιπα ἴθ Τπαογάϊάθβ, 6. δ. 
ἢ], 85, ὅπως ἀπόγνοια ἦ τοῦ ἄλλο τι ἢ κρατεῖν τῆς γῆς, 11. τό, οὐδὲν ἄλλο 

ἢ πόλιν τὴν αὑτοῦ ἀπολείπων ἕκαστος, 40, μήτ᾽ ἄλλο τι ἢ γυμνοὶ ἀνέ- 

χεσθαι, 'γ. 14, ἄλλο δδὲν ἢ ἐκ γῆς ἐναυμάχουν, γ. 98, τί ἄλλο ἢ τοὺς... 

πολεμίους μεγαλύνετε ; ΥἹΪ. 75, οὐδὲν ἄλλο ἢ πόλει ἐκπεπολιορκημένῃ ἐῴκε- 

σαν, ὙἹΔ. 5, ἀμφοτέρων... ὄντων οὐδὲν ἄλλο ἢ ὥσπερ ἀρχομένων. (Νοίϊοθ 

{86 ὕνγο ἰαβύ, συμ ἢ ῥόον {Π6 ᾿πναυ Δ Ὀ] 655 οὗἉ {Π6 οὐδὲν ἄλλο.) 

δ. 22. Το Αἄγνθυθῖαὶ Τηξουγορσαίϊνοθ ἄλλο τὶ ἢ ἃπά ἄλλο τι δἃΓ8 

ἰηβίδηοοβ οὗ {Π6 βᾶτὴθ Ῥυϊποῖρ]θ; ἃπα ΠΠΔΥ ΟΠ ΘΙ ΘΕ θ6 ἀἰδβοιββοᾶ 
ἘΘΥΘ ΟΠ66 ἴῸ} 8]]. 

ΤΉΘΥ Βᾶνο {π6 ΤΟ]Πονίηρ Ροϊπὲβ ἴῃ ΘοΙητηοη : (1) ἃ5. ὅο ἐπιοῖτ' 186, 
ἔμπου Ῥοίῃ οχρθοῦ δὴ δἸντηδίϊνθ δηβυγου : (2) ἃ5 ἴο {πθῖν οοπβένπιοίϊοι, 

ἐμ6 ἄλλο ἴῃ οί (45 ἴῃ {Π|6 ᾿ἰπβίδηοθβ ΠογούοΟὙ ρΊνθπ) 18 ἀβθα ῥγο- 
ἸορθϊοαΠΥ; πα (85 το Πᾶν Βαϊ 4) ΟῚ ἃγ ᾿ἱπβίδποοβ οὗ {πὸ Νιϑαΐεν. 
Ῥγοποῦμπ Αοοαβαύϊνο βἰδηαίηρ' ΤῸ ἃ βθηΐθῃοθ, οὐ ροχξϊοη οὗ ἃ βθῃ- 
ἴθῃοθ, ὈΠΟΧΡυββϑᾶ. 

Βαὺῦ ἔγοπι {815 ροϊηῦ νχὸ τητπιβὲ ἱπυοβεϊσαύθ ἔμ θπ Βοραγαίθ υ. 
ἔΛλλο τι ἢ ΟΠΔΙ]ΘΠρῸ5. 8η Δ γπηδύϊοι ἢ γοβρθοῦ ὕο βοὴ ΒΡΘΟΪδ] 

Ῥογίϊομ οἵ ἐπ βθηΐθηοθ Τῦ τηδὺ θ6 ὑπαῦ 10 βοπηθεϊτηθβ αὔἴθοίβ {6 
ὙΠΟ]6 ; Ὀαῦ (Π]}κ ἄλλο τι) ἰῷ οἂπ, ἃπᾷ ἴῃ τηοϑὺ ᾿πβίδποοβ ἄθθθ, 
αἴϊοοῦ ἃ Ῥαυῦθοα]αν ρουέϊοι οὗ {π6 βορηΐθῃμοθ. ἀπᾶ ἔπ Ἰῃηίουτοραύϊοη. 
15, ἴῃ βυυούμθββ, Πτηϊ θα ἐο {Π6 ρατέ αἰδοίοα. ν 

ἈΑΡΟΪ. 24 ὁ, ἄλλο τι ἢ περὶ πολλοῦ ποιεῖ, ὅπως ὡς βέλτιστοι οἱ νεώτεροι 

ἔσονται: ΤἼ6 Ἰη ουτοραίοι 18 τηδθ ἃ8 ἴο περὶ πολλοῦ ποιεῖ. 

ἜΡ. 372 ἃ, ἄλλο τι ἢ σῖτόν τε ποιοῦντες καὶ ὑποδήματα ; ΤῆΘ ἰηΐου- 

τοραύίομ ἰβ τηϑθ 85 ἰο σῖτόν τε π. κ- ὑποδήματα, ἰο ἐπ! Θχοϊ αδίομ 

οὔ {πΠ6 ὙΟΥ διαιτήσονται. 

ΑἸ΄ο. 1. 129 Ῥ, τῷ διαλέγει σὺ νῦν ; ἄλλο τι ἣ ἐμοί ; 

ΤῊΘ ῬΏγαβθ ρϑύβ 105. τηθδηΐηρ ἐπα; [ῃ6. βρϑᾶκϑιν, ἀθοιῦ ἕο ἤϑῖηθ ἃ 

οονίαίῃ ἔδοῦ οὐ {πίηρ,, ρσῖνϑϑ 16 θη ρἢδβὶβ ὈῪ ἢγβὺ αβιεϊηρ ψΒθύμον Δπγ 
οὐμον οαρθῦ το "6 παιηθᾶ ἱπβίοδα οὗ 10. ; ᾿ 

ϑότηθ ἀοαθὲ τηΐϊριῦ θ6 [Ὁ] Ὁ τ μούπον ἢ 15. “ὑΠαπ᾿ οὐ “οὐ. Οὐϑιίαϊα. 
ῬὮΓαΒ65 που] μοϊπέ ἐο “ΟΣ, ΒΌΘΝ ἃ5 ' 
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κῶν το νάνι ἐϑλονι; 

Ῥοϊιεῖο. 266 Ῥ, (Α) μῶν ἄλλως πως πέφυκεν, ἢ καθάπερ κιτιλ.; (Β) Οὐκ 
τὰς 

πιὼν τὸ οἴεσθαι ἄλλο τι ἣ ἀμαθίαν εἶναι, ἀὐιὰ ἐΠ6 νατῖδᾶ- 

ΒΌΡΗ. 220 ς, τὰ τοιαῦτα μῶν ἄλλο τι πλὴν ἔρκη χρὴ προσαγορεύειν ; 

Ῥιμοᾶο ο1 ἃ, ἄρα ἄλλ᾽ ἢ ταῦτ᾽ ἐστίν, ἃ κιτιλ. ; ἀπὰ ἔΠ6 οοπηπιοι ἔον- 
τ΄ χῦΐα; οὐδὲν ἄλλο ἢ ἀπᾶ τί ἄλλο ἢ νγμΐοἢ ἀτθ ποῖ διμθίρτιοιιβ. 

ΟΠ Αλλο τι ΟἸΠΔΙ]ΘΠρῸ5. δ δῇἸγτηδέϊου 1} τεβρθοῦ ἐὸ {π6 σγμ0]6 βθῃ- 
ο τ ρτορ νόον {Ό]]ονγΒ 1. 

ςςς φΡ. 337 6, ἄλλο τι οὖν καὶ σὺ οὕτω ποιήσεις ;---ὐοῦ τηθδη,, ἄο “γοῦ, 
ἐδαξ ψον Ψ1}} ἀο 50 7᾽ 

ΤΌ. 369 ἃ, ἄλλο τι γεωργὸς μὲν εἷς, ὁ δὲ οἰκοδόμος, ἄλλος δέ τις ὑφαν- 

ἧς ;-- Βογο ἔδ6 ἴογοθ οἵ ἐμθ ἄλλο τι σδῃποῖ βίορ ββοτέ οἵ ἐμ 
ἩΠοἷΘ βεπέθηςθ. 

Θοτρ. 46) ἃ, ἄλλο τι οὖν οὕτω καὶ περὶ πάντων, ---ἐάν τίς τι πράττῃ 

ἕνεκά του, οὗ τοῦτο βούλεται κ-ιτ(λ. ;--Π τα ἐμ ᾿ἱπίθυτορδίϊοι τηυβῦ 

8ο ὁπ ἴο ἐπ πᾶ : ἀπ, βϑεῖάθβ, ἔμ ψγυ!ο]6 βοπέίθῃοθ 18 ραυμογθα 

ὉΡ ἰπ ἐπ ῥγθ- δηποιποίηρ οἴδιιβα οὕτω καὶ περὶ πάντων. 
Ῥμερᾶο 79 Ρ, (4) Φέρε δή, ἄλλο τι ἡμῶν αὐτῶν τὸ μὲν σῶμά ἐστι τὸ 

δὲ ψυχή; (Β) οὐδὲν ἄλλο. 

Βγτὴρ. 201 8, ἄλλο τι ὁ ἔρως κάλλους ἂν εἴη ἔρως, αἴσχους δ᾽ οὔ ; 

(1ὰ Ἐπεμγά. 286 ο, ἄλλο τι ἢ ψευδῆ κιτιλ., ἐπ ἱπέογτορδίϊου. σῸ68 
Ἐμγουρἢ βθυθγαὶ οἴδιυβοβ : θαΐ Πότ ἔνγο ΜΚ. οτηῖ ἢ.) 

᾿ς ΠΉΈβ ἄλλο τι αἴδοίβ ἐμθ ψγμοἷθ οὗ ἔπ βοπέθηρο, {κ ἐμ ΕὙΘΠΟΝ 
π᾿ ἐδὲ ὁ6 Ρὰ8Β 486. Το ᾿πίουγοσδίϊομ Ὁ Τηδῖκο5. 18 ποὺ τοδέγϊοίθα ἴὸ 
ΒΥ Ραγεϊσαϊδν μογίϊου οἵ (Π6 βεπέθηοθ. 
 Βαυΐ Ποῖ ἄοεβ ἰδ οοπιθ ἕο μαᾶνθ ἰ(8 τηθδηΐησ ] ΕῸΣ ἔπογθ 18. πὸ 
᾿φοΐοαν ἴοσ βυρροβίηρ ὑπ 10 δέαπαϑ ον ἄλλο τι ἤ. 
Π [Ν τεργοβοιΐβ δὴ ππεχργοββοὰ δοηέεποα (οοογάϊηρ ἰο {Π6 πβὸ οἵ 
 ἄδιο Νουίΐον Ῥγοῃοῦς δὲ ργεβομῦ Ῥοίογο 1.8) ;---- παπιοῖυ, " ΔὴΥ ἀἰβογθηί᾽ 
᾿ Ρτοροβίεϊοπ ἔτοτυ ἐπδὲ ἀροὰΐν ἕο θῸ δπυποίαίοα. ΤῊ βρθακθνγ, ὈῪ 
᾿ ἄλλο τι, “Ραΐβ ἔνα ᾳιοβέϊοπ᾽ δθοαὶ ἐμϊ8 βθδᾶου οἵ ἃ ῥργοροβί ἴοπ, ναξ 
᾿ ̓ϑη(ίοἱραίοβ ἐμο ᾿πᾶστησπί ὈῪ οδονίπρ εἰμ] πθοιβὶν ἴον δοσορίδποθ 
 ἢΐβ οὐ νἱονν. Ὑμὺβ ἔμο ἰηξονυτομαξίοι βέυ οΕ] γ βρθακίηρ ΒοϊοηρΒ ἴο 
: ΚΔ2 
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{86 ἄλλο τι 8Ι0Π6, πρᾶν ἰδ βργοδᾶβ ἔγοτη 16 ἔο {π6 συ 016 βοῃΐθησθ 
Ῥογοπᾷ. 

ὃ 23. ΤῊ Ἰαϑῦ πδ ἕο θ6 τηθπἐϊοπρθα οἵ ἐπ Νοαΐον Αοουβαίίν οὗ 

ἄλλος ἃ5 βίδπαϊηρ Ὁ. ἃ βϑῃηΐθῃοθ, Οὐ Ῥογίϊοῃ οὗ ἃ βαπΐθῃθθ, ὑποχ- 

ῬΓΘΒΒΘΩ, 15 ἴῃ τὶ πα ϊηρ' ΠΡ δὴ Θηυτηογύϊομ. 

ΞΥΠΡ. 1706 ἃ, ἄσαντας τὸν θεὸν καὶ τἄλλα τὰ νομιζόμενα. 

ΤΗρεοῦ. 159 Ὁ, καὶ καθεύδοντα δὴ καὶ πάντα ἃ νῦν διήλθομεν. (1 οἶα55 

{π|8 Ῥαββᾶρθ ἀπο {Π6 ργοϑοηῦ μοδά, Ὀθοδῦβθ ὈΥ {Ππ0 5686 
πάντα τητιδὺ βίδῃα ἴον τἄλλα πάντα. ΟἿ, ὃ 249.) 

Τὴ ποῖίμον οὗ {Π656 Ῥαββϑᾶρθβ οἂπ ὑπμ6 Αοουβαύϊνο Ὀ6 βαϊᾷ ἴο "6 
Οὐορπαΐο, 88 1 16 γγϑῦθ β ] οἰ πα ὈΥ καὶ ἐο {πΠ6 πποχργθϑϑοᾶ Οὐρπαΐθ 
᾿Αοουβαξϊνοβ οὗ ἄσαντας ἃ καθεύδοντα" ἴον 1ύ 15 τ68}}ν ΟΥΒΘΥ Ῥαγεϊοῖρ]65 
ὑπαῦ ἀγὸ δ θα, οο-ογαϊπαΐθ υ ἢ ἄσαντας ἴῃ [Π6. 9ὁΠ6 6456 δηᾷ καθεύ- 
δοντα ἴῃ ἐΠ6 οἰ υ. 

ΤΗροοῦ. 145 8, ἦ καὶ ἀστρονομικὸς καὶ λογιστικός τε καὶ μουσικὸς καὶ 

ὅσα παιδείας ἔχεται : 

Ῥῃάν, 227 6, πένητι μᾶλλον ἣ πλουσίῳ καὶ πρεσβυτέρῳ ἣ νεωτέρῳ καὶ 

ὅσα ἄλλα ἐμοὶ πρόσεστι. 

ΤΌ. 246 6, τὸ δὲ θεῖον καλὸν σοφὸν ἀγαθὸν καὶ πᾶν ὅ τι τοιοῦτον. ὃ 

ὃ 24. ἸΡΙΟΜΒ ΟΡ ΝΟΥΧΝΒ :---ΟἜΝΙΤΙΥ ΟἌ5Ε. 

Α, αϑηϊξνο οὗ ἘΡοχθροβίβ. 

ἈΡο]. 29 Ῥ, ἀμαθία... αὕτη ἡ ἐπονείδιστος, ἡ τοῦ οἴεσθαι εἰδέναι ἃ οὐκ 
οἶδεν. 

Ῥμβᾶο 78 ᾿, τοῦτο τὸ πάθος... , τοῦ διασκεδάννυσθαι. [80 Οχοπ. 

δηαἃ ὁπ6 οἶμον ΜΆ.] 

ΤΌ. 96 Ῥ, ὁ τὰς αἰσθήσεις παρέχων τοῦ ἀκούειν καὶ ὁρᾷν καὶ αἰσθάνεσθαι. 

ΤΌ. 91 ἃ, αὕτη ἄρα αἰτία αὐτοῖς ἐγένετο δύο γενέσθαι, ἡ ξύνοδοε; τοῦ 
πλησίον ἀλλήλων τεθῆναι. 

ὟΝ ῬΌΣῪ ΎΨΨ ὙΜΕ. Ὁ ΡΥ 

ὃ 2. Β, φῃϊέῖνο οἵ ἃ ϑυυθδίδηῤινθ νυἱ ἢ ὡς, Ἰοοβοῖν, ἀοποξίηρ' ἐπ 
ἀροηῦ ὕο ΠΟΤ ἃ ΡΥ ἸοΌ] αν οἴἴἶδοὶ 15 ἕο θ6 γϑίδυσϑα, 

ΞΎΤΩΡ. 212 6, καὶ ἐξαίφνης τὴν αὔλειον θύραν κρουομένην πολὺν ψόφον 

παρασχεῖν ὡς κωμαστῶν--- ὙΠΟ ὡς κωμαστῶν οε5. ποΐ οΟἸΟΒΟΙῪ 

ΤΌΠ]ονν ψόφον, θὰ ον δοίουϊβοβ ἐΠ6 ροπουαὶ οἴθοῦ ρτοάποορα, 

ἡ [Ὁ{πᾶϑν ἐδιθβθ ἔιγθθ θχϑιηρῖθβ ἰβ τεϊδύθη ἴπὶ ἐπ ΜΗ, “ Ῥγοοῦ ἕο Β6 βυδ)οίποᾶ ὦ 
τπαὺ {Π686 δ Αδουβαῦίνθβ," 
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᾿ ΠΣ ἁνο. Καὶ 1 χίῃ 18, οὕτω δὴ καὶ τοῦ πατρὸς, .. . φαμὲν ἔχειν 
' ΓΝ δον μὸν τῶν μιδμανοῦν (τοὶ 'ω 6 ἐμοῦ ἴα 

ὙΥΒΙΘῊ τα  οπιδ ϊοἶδιιβ ἀξ [Π6 Θχργθββῖου.) ἤβοι, Ἐπ. 628, 
᾿ δινεῖν,...,. - Τόξοις ἑκηβόλοισιν, ὥστ᾽ ᾿Αμαζόνος, ΟἸο. 990, Ἔχει 

᾿ γὰρ αἰσχυντῆρος, ὡς νόμου, δίκην (6 ἰδνγ θεῖτο Ρϑγβοηϊῆθα ἰηΐο 
τς 88 ἀροπέ, ἃ8 ἔγθαυθηεν οἰβοννμβοσθὴ. ΒΌρΡη. Α1. 998, ᾿Οξεῖα γάρ 

᾿ σοὺ βάξις, ὡς θεοῦ τινός, Διῆλθ᾽ ᾿Αχαιούς (6 ΚΘ ἃ θεία φήμη, ἐμαὺ 15.) 

᾿ς ἥγδοι, 768, προσπτύσσεται Πλευραῖσιν ἀρτίκολλος, ὥστε τέκτονος 

(ἯΠ 6 σαγνετβ νου.) ΤΌ. 112, πολλὰ γὰρ ὥστ᾽ ἀκάμαντος ἢ νότου 
ς΄] ἥ βορέατις κύματα... ... ἴδοι----ὐ Ὠΐοἢ. Ροϊηβ ἀσαΐπ ἐο {Π6 Ηοτηοτῖς 
᾽ς σὸν δ᾽ οὔποτε κύματα λείπει Παντοίων ἀνέμων, 1]. 11. 396. 

ο΄ 826. Ο Οεηϊεῖνε οὗ ἃ Νουα ἡ ἃ Ῥαγεϊοῖρ]ο, αἴξοσ Ὑ γὴ5 οὗ 
ο΄ ἐδιοιοίηρ, δρείνιρ, δἰιδιυΐτρ. 

᾿ς Ἄροϊ. 2 ἃ, ἄρα γνώσεται Σωκράτης ὁ σοφὸς δὴ ἐμοῦ χαριεντιζομένου ; 
᾿ 10. 37 Ὁ, ὧν εὖ οἶδ᾽ ὅτι κακῶν ὄντων. 

Οταδΐξ. 412 ἃ, μηνύει ὡς φερομένοις τοῖς πράγμασιν ἑπομένης τῆς ψυχῆς. 

ἘΘΡ. 558 ἃ, ἢ οὔπω εἶδες... αὐτῶν μενόντων ; 

ΟΥ̓, οι. Π. ἵν. 357, Ὧς γνῶ χωομένοιο. οι. Ρ. Υ. η6ο, Ὧς τοίνυν 

ὄντων τῶνδέ σοι μαθεῖν πάρα. ὅορῇἢ. ΑἹ. 281, 'Ὧς ὧδ᾽ ἐχόντων τῶνδ᾽ 

ἐπίστασθαί σε χρή. Ἐπτ. Μοά. 1311, Ὧς οὐκέτ᾽ ὄντων σῶν τέκνων 

φρόντιζε δή. 
᾿ς ῬΡΟΡΕΒΙΥ οὗ ἔδθ υβ6 οὗ ἐβμιοβ Ὑγὴβ στε ἃ Οθηϊεῖνθ ἀμδοθοιι- 
 Ρδηϊοᾶ Ἀγ ἃ Ῥαγέϊοιρ!θ ἐμεῦ 18 πὸ οἴθαν ἱπβίδποθ ἱπ ῬΙδίο. 

᾿ς Τὴ Οβᾶντη. 154 6, ἐθεασάμεθα... ... τοῦ εἴδους, ἔθ Οδηϊεῖνο, 18 γΟΥῪ 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ Ῥαγεϊεῖνθ, 85 αἶβὸ ἴῃ - 

ἘΡ. 485 Ὁ, μαθήματος... ὃ ἂν αὐτοῖς δηλοῖ ἐκείνης τῆς οὐσίας. 

Τὴ Τρα. 646 ἃ, καὶ τῆς περὶ τὸν οἶνον ἄρα διατριβῆς ὡσαύτως δια- 

νοητέον, [0 ΟἰΘηϊεῖνο μδ8 ἐδοὶξ γϑίογσθποθ ἐο περὶ ἰπ ἔπι ψφαθβέϊοι 

ῬΙΟΥΪΟΌΒΙΥ ραξ, οὐκοῦν χρὴ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων πέρι δια- 

νοεῖσθαι τὸν αὐτὸν τρόπον ; 

Τὰ Ἐδρ. 315 ἃ, οἶσθα γάρ που τῶν γενναίων κυνῶν, ὅτι τοῦτο φύσει 

᾿ αὐτῶν τὸ ἦθος, κυνῶν 1ἴΒ σογογῃοα Ὀγ ἦθος. 

᾿ς Ρ. Ορπϊἑνο οἵα Νουη, υίμμουξ δὴν Ῥαγεϊοῖρο, αἴτοτ" Ὑοτὺβ οὗἁ 
᾿ τηδηξοπίη. 
Ο Μρῦο οὄδ, ἔχεις οὖν εἰπεῖν ἄλλου ὁτουοῦν πράγματος, οὗ κιτλ. ;---ὙῈΎ 

᾿ς 4 Ὑπὸ μδββαρο, ἤθρ. 430 Ὁ, τοῦ τοξός του ἷβ ρονετηθὰ ὈῪ χείρ. ὅθ. ὑπάοε 

ΟΠ γοῦ οὗ καλῶ: ἔχει λέγειν ὅτι κιτ.λ., 'ἰΒ6 ΒίπαγΥ ϑγυοίαγο (8 225). 

Π ἰσ ῬῸ οσπβίγυοά οἰδιέχννίβο ; τοῦ τοξό- 
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{18 ἴβ ποῦ ἐο θ6. θχρ᾽αἰποᾶ οὐ ἐμ ρυῖποῖρ]θ οἵ Αὐέγδοϊίου. οὗ 

Απίοοοράοπε ἐο Ποϊαἰίνο, βθὸ ἀπᾶθυ Αὐὐγϑοίϊοη (δ 191.) 

Ταρο. 804 6, καὶ οὐδὲν φοβηθεὶς εἴποιμ᾽ ἂν τοῦτον τὸν λόγον οὔτε 

ἱππικῆς οὔτε γυμναστικῆς, ὡς ἀνδράσι μὲν πρέπον ἂν εἴη, γυναιξὶ δὲ 

οὐκ ἂν πρέπον. 

ΟΥ̓, βόρι. Α7. 1236, Ποίου κέκραγας ἀνδρὸς ὧδ᾽ ὑπέρφρονα ; δρᾶ 10. 

125], Ὁ. Οἱ 355» τοῦδ᾽ ἐχρήσθη σώματος, ΤΎΔΟΝ. 1122, Τῆς μη- 

τρὸς ἥκω τῆς ἐμῆς φράσων. : 

Τὴ Ησομμον, γ ουῦ5 οὗ ζἀπουσίηρ ὅζο. αἰδὸ ὑπ ρΌνοστι ἃ Οδηϊξνο οὗ 

ἃ Νοῦμ τ πουῦ ἃ ῬαγθοΙρ]6, 

7]. χὶϊ. 229, Εἰδείη τεράων, Οἀ. χχὶ. 36, Τνώτην ἀλλήλων, ἃπα 50 

χχῖϊ, τορ, Γνωσόμεθ᾽ ἀλλήλων. 1]. χὶν. 37, ὀψείοντες ἀῦτῆς, χνΥΐ. 

811, διδασκόμενος πολέμοιο. 

δ 27. Ἐ. αδηϊέῖνο οἵ ἃ Νουπ ρῥ]αοοα αὖ ἔπ Ὀορὶηπΐηρ' οὗ ἃ οοη- 

εὐγαοίίοι, ἴον ὑπ6 βακθ οἵ ργοιηϊβίηρ τηθηὐοῃ οὗ ἰδ, υιθμοαῦ δην 

στδιητηδίϊοδὶ ἡπιβυ βοδίϊοη. οὗ {Π| σιϑηϊξϊνθ. ᾿ 

ῬΠδοᾶο 78 ἃ, τί δὲ τῶν πολλῶν καλῶν... ; ἄρα κατὰ ταὐτὰ ἔχει, ἢ κιτ᾿λ. ; 

αοτρ. βοο ἃ, τί δὲ δὴ τοῦ ἀδικεῖν ; πότερον... ἢ καὶ κιτιλ. ; 

Τιορο. 751 Ὁ, δῆλον... ὅτι... τοῦ πόλιν εὖ παρεσκευασμένην ἀρχὰς 

ἀνεπιτηδείους ἐπιστῆσαι τοῖς εὖ κειμένοις νόμοις, ... οὐδὲν πλέον εὖ 

τεθέντων [ἐστί]. 

Ἐρδρ. 576 ἃ, ἀλλ᾽ εὐδαιμονίας τε αὖ καὶ ἀθλιότητος, ὡσαύτως ἢ ἄλλως 

κρίνεις ; 

ΟΥ Ζἴβοι. ρ. 950, Τούτων μὲν οὕτως" ἃπα Ἐλιπη. 211, Τί γὰρ γυναι- 

κὸς ἥτις ἄνδρα νοσφίσῃ ; αἰ5ο Αὐϊδύ. ῬΟ]. 1. ἵν. 1, ὥσπερ δὲ ἐν ταῖς 

ὡρισμέναις τέχναις ἀναγκαῖον ἂν εἴη ὑπάρχειν τὰ οἰκεῖα ὄργανα, εἰ 

μέλλει ἀποτελεσθήσεσθαι τὸ ἔργον, οὕτω καὶ τῶν οἰκονομικῶν. 

ΤῊ Ῥυϊποῖρ]θ 5θθτηβ ἐο 6 ὑπαῦ ἐμ ἱπίθηρα χπθπέϊοη οὗ ἔπ ἐμϊηρ' 

18 τοραγθα ἔγοτη ἐμ εἰάθ οἵ ἐπ σϑηϊῖνο ἃ5 Πἰτυϊύρα ἀπ οοοαβιοποᾶ 
Ὀγ 1ἴὑ. Νέραν {818 86 βίδῃηβ 180 

Τρ. 969 ὁ, τὴν πόλιν ἐατέον τῆς κατοικίσεως. 

᾿ᾧ 28. ΤΡΙΟΜΒ ΟΡ ΝΌΥΝΒ :-- ὍΤΙ Ὲ ΟἌΒΕ. 

Οογίαϊ ἱπέοπβι θα πβο8 οὗ ἐμο " Ῥαϊῖνο οἵ Βοογοποο᾽ τὸ ποίϊθθτ 
8016. ἃ. μοῦ {πὸ Ταὔνο ἰβ ΟὨ]Ὺ ἡπβυ θα ὈΥ τπδκίπρ {Π6 ποίϊομ 
οἵ Ἀρίθγθποθ οοποθηϊγαῦθα θηοαρἢ ἰο ἱποϊμἀθ Ῥοββθββίοῃ, 

α. Ἰοαϊνο οἵ Νουμβ. 

ἈΡοΪ. 40 ὁ, μεταβολή τις τυγχάνει οὖσα καὶ μετοίκησις τῇ ψυχῇ. 

Ῥμοᾶο 62 Ῥ, ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ἕν τῶν κτημάτων τοῖς θεοῖς εἶναι. 



3917 ῬΑΤΙΝῈ ΟΑΒΕ. ΤῊΒ ΑΒΤΊΟΙΕ. 

Ῥ ΠΟΙ». 58 ς, τῇ μὲν ἐκείνου ὑπάρχειν τέχνῃ διδοὺς πρὸς χρείαν τοῖς 

Ἰμερβᾳ. 760 6, τῷ τόπῳ ἑκάστῳ τὴν ἐπιμέλειαν εἶναι τοιάνδε τινά. 

τ Πν-.  ὐνασυ να να. 
᾿ 8. Ῥαξῖνε οἵ Ῥτομοῦμβ. 

ΟΟβδστα.. 15] 6, ἧ πατρῴα ὑμῖν οἰκία. 

μεμα. 23 Ὁ, ταῖς πόλεσιν ὑμῖν θέντος τοὺς νόμους. 

Τποοί. 210 Ὁ, ἡ μαιευτικὴ ἡμῖν τέχνη. 

ΤΌ. 72 6, ἦν που ἡμῖν ἡ ψυχή [Οχοη.], ἀπὰ ἰδ]. ἡμῖν ἡ μάθησις. 
ΟΕ ἜΝας. ἷ. 6, οἱ πρεσβύτεροι αὐτοῖς τῶν εὐδαιμόνων. Τεδοιβ γἱ. 6. 

ΠΡ 56, τὼ μὲν οὖν ἀδελφὼ αὐτῷ ... ἐτελευτησάτην. 

δ. 29, Ρ, ὙΠογο ἐἰο Ταξῖνο 18 ᾿υβειθεα ὈῪ ταδί ἐμ ποξΐϊου οὗ 

Ἐροίογεποο ἱποῖα δ ἐπδὲ οὗ ἔμ Οδ]θεΐ. 

᾿ς ἃ. ἴπ ἐδ οὯ86 οὗ ἔδιε Ἰδέξον οὗἉ ἔτγο ϑ θβίαπεῖνεβ. 

ϑγταρ. 194 ἃ, ἐπιμεληθῆναι τοῦ ἐγκωμίου τῷ Ἔρωτι. 
ΒΡ. 6οΥ ἃ, ὕμνους θεοῖς καὶ ἐγκώμια τοῖς ἀγαθοῖς. 
ΟἼεσα. 653 ἃ, τὰς τῶν ἑορτῶν ἀμοιβὰς τοῖς θεοῖς. 

ἘΠ ΤΌ, 950 ε, ἀγώνων τούτοις τοῖς θεοῖς. 

β. Τὰ ἔπ οαβ6 οἵ ἐμδ τοτηοίθ ΟΡ]θοΐ αἴξον ἃ Ὁ. 

ΤῊ ἀβᾶσο 5 ΡαγΕΪΥ οὐῖπρ ἰο {μ6 ἔοτοθ οὗ Αἰέγδοίίου, δπᾶὰ {6 

ᾧ 80. ΤΡΙῸΜΒ ΟΕ ΤῊῈ ΑἙΤΙΟΙΕ. 

8. ΑΒ ἃ Πεπιοηδέγδεινο Ῥγοποὰπ Απέθοοάἀοπί. 

Τποεῖ. 204 ἀ, ἔν γα ΣΝ Ῥόν ὅτί. 50 Ῥγοΐαρ. 320 ἃ, 

ῬΆΣΟΡ. 21 ο.Ψ 

ΞΟΡΆ. 241 6, τεχνῶν τῶν ὅσαι περὶ ταῦτα εἰσί. 

Ῥμᾶτν, 239 Ὁ, τῆς ὅθεν ἂν κιτιλ. (τεἴοντϊηρ' ἴο συνουσία.) 

Τὴ, 14} 6 ὦ τῷ ἕ ἔστιν ἂν ἔντω:. 
᾿ς ῬΙΗΙΟΡ. 37 8, τὸ ᾧ τὸ ἡδόμενον ἥδεται. 
ο; ὴῆπι. 30 6, τῷ ὅ ἐστι ζῶον. 

Οὐἰείαθ στ Ὁ, τὸν ὅσος ξύλινος (τοξοντίπσ (0 καρπός.) 

Του, Ἰδὲ 6, σιρὶ τοὺς ἂν ἐπιμελοῦνται. 
ΤΌ. οορ », ἐκείνων τῶν οὖς κιτλ. 



186 ῬΙΘΕΒΤ ΟΓ ΙΡΠΙΟΜ8. [8 31-82. 

Ῥμεράο 75 ἃ, ἐκείνου ὀρέγεται τοῦ ὃ ἐστὶν ἴσον. 

10. 102 6, τῷ ὅτι Φαίδων ὁ Φαίδων ἐστίν. 

61, α. 6. ὃ 444, ποξίοοβ ἐπαῦ “"ἐπ15 14 ομ 15 ῬΡΘου Υ Ῥ]αἰοπίο,᾽ 

δὐάίηρ ΠΟΥΤΘΥΘΓ 9Π6 ΟΥ̓ ὕν7 ἰμβύδῃμοθβ ἔχοι {Π|6 Ογαίουβ,.ς 

ὃ 31. Ὁ. Ῥγοῆχοα ο Ῥϑύβοπαὶ Ῥγοποῖηβ, ᾿Δαρ ΠΟΥ. 

Τηοοῦ. τ66 ἃ, γέλωτα δὴ τὸν ἐμὲ ἐν τοῖς λόγοις ἀπέδειξε. 

ΞΌΡΙ. 239 Ὁ, τὸν μὲν τοίνυν ἐμέ γε κιτιλ. 

ῬΏΪ]6Ρ. 20 Ῥ, δεινὸν προσδοκᾷν οὐδὲν δεῖ τὸν ἐμέ. : 

10. 59 , τὸν μὲν δὴ σὲ καὶ ἐμὲ καὶ Γοργίαν καὶ Φίληβον χρὴ συχνὰ 

χαίρειν ἐᾷν. 

ΠΥ518. 203 , παρὰ τίνας τοὺς ὑμᾶς ; 

Ῥμαᾶν, 258 ἃ, καὶ ὃς εἶπε, τὸν αὑτὸν δὴ λέγων, κιτ.λ, 

61}, α. Ε΄. ὃ 452, βαγ5. “8185 οομβέγαούϊοι. 5θθηβ ἰο θ6 οοπῆποα 

ἰο ἐμ Αοουδβαέϊνο." : 

ὃ 32. ο. ὝἼποη ἐμ ϑαθπίαπεϊννο μὰ5 ἃ ῥ᾽ ατα ἐγ οἵ Αἀ]θοξίνοβ απδ}1- 
ἔγίηρ ἴδ, [Π6 οΥ̓ου 18 ἀἰβίαυ θα, τ ἃ νίθνν οὗ το ονίηρ ὅπ πρανῖ- 
Π685 οὗἉ {Πθ ὕϑυτω, ἴῃ γα οὐ ἸγΥ5. 

α. ΒΥ ρΡοβίροπίηρ' {πὸ Θαθπίδῃεϊνο, νυ μθη οπ6 οὗ {πὸ Αἀ]θοξίνοβ 

οὐρθηῦ ἐο Παγϑ []ονγϑα 10, 

Οταί. 398 ἢ, ἐν τῇ ἀρχαίᾳ τῇ ἡμετέρᾳ φωνῇ. 

ΤΌ. ἃ, τὴν ᾿Αττικὴν τὴν παλαιὰν φωνήν. 

ΘΎΤΩΡ. 213 6, τὴν τούτου ταυτηνὶ τὴν θαυμαστὴν κεφαλήν. 

Τρ. 732 6, τὸ θνητὸν πᾶν ζῶον. 

Ῥμεᾶο τοο ἃ, τῶν ἄλλων ἁπάντων ὄντων [50 ΟΧομ. ἀηα Βογθη ΟΥΠΟΡ 

ΜΗ5.7---ἰ, 6. τῶν ἄλλων ὄντων ἁπάντων. 

β. ΒΥ Ὀεϊηρίηρ ἴῃ {μ6 ϑαθπβίαμεϊινο Ὀϑΐοσθ 18 ἐϊπηθ. 

ῬΆΙ]ΟΡ. 43 ἃ, τὸν λόγον ἐπιφερόμενον τοῦτον. 

Τιορρ. 659 ἃ, τὸν ὑπὸ τοῦ νόμου λόγον ὀρθὸν εἰρημένον. 

ΤΡ. 790 6, τῶν περὶ τὰ σώματα μύθων λεχθέντων. 

10. 793 Ῥ, ὁ νῦν δὴ λόγος ἡμῖν ἐπιχυθείς. 

ὃ 33. ὕροη ἔμθβθ ῥυϊποῖρ]θ5. ἂγθ ἕο θ6 Ὄχραἰποά ἐπ βϑομιΐηρ, 
ἈΠΟΙΏΔ]165 ὙΥ ΒΙΘ ἢ οσοιν, ἴῃ ὑπ6 Τταρῖο Ῥοοὲβ θβρθοίδ!γ, ἴπ {πὸ 6011ο- 
οδἔϊοη οὗ ϑιυθδίαμεϊνγοβ τὶ ἃ ῬΙ ατα ἐγ οὗ οριἐμοὲβ ρτθοθᾶθα ἘῪ ἐπθ 
Ασὐίϊο]ο, 

α. β ιν}. ΟΠο. 496, φίλτατον τὸ σὸν κάρα (ἴον φ. κάρα τὸ σόν), 

ΞΌΡΡΙ. 9, αὐτογενῆ τὸν φυξάνορα γάμον (ἴου γάμον τὸν φυξ.). ϑορῇ. 
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ῬΗΪΝ. 133, Ἑρμῆς ὁ πέμπων δόλιος (ἴον Ἑ. δόλιος ὁ πέμπων). Τδας. 1. 

126, ἐν τῇ τοῦ Διὸς τῇ μεγίστῃ ἑορτῇ. ΤιγΒἶΔΒ Υἱῖ. 24. Ρ. 110, ἐν τοῖς 

ἄλλοις τοῖς ἐμοῖς χωρίοις. ΑΥ΄. Ἐπ. 1323, Ἔν ταῖσιν ἰοστεφάνοισιν οἰκεῖ 

᾿ ταῖς ἀρχαίαισιν ᾿Αθήναις (86 Ιαδὲ ἐξιτοθ ᾿πβίδποθβ ἔγοπι 9}. 
ἧς β. ΖΞ βοῖ. Ασάπι. 1642, ὁ δυσφιλεῖ σκότῳ Λιμὸς ξύνοικος (ΠΥ λιμὸς 

ἧς ̓ διηξϊοἱραξοὰ), Εππι. 653, τὸ μητρὸς αἷμ᾽ ὅμαιμον (ρογθαρε, ἕου ἐΐθ 
αἷμ᾽ ὅμαιμον τοῖσ μὲ οὐ οτυγῖβο "6 τοραγάθα δ8 υἱγέυδ!!υ ἃ βίπσὶθ νγοσά, 

88 ἴῃ ΖΕ βομίη. 11. 78. Ρ. 64, ὁ γὰρ μισότεκνος, καὶ πατὴρ πονηρός, οὐκ 
ἄν ποτε γένοιτο δημαγωγὸς χρηστός, ὙὮΕΤΕ πατὴρ πονηρός 8 ἴογὶ ἐΠ6 

 Ῥάχροβο οἵ ἔδιο βοηΐθηοο ἃ βίπρὶο υγογὰ), ΒΌΡρρ!. 349, τὰν ἱκέτιν φυγάδα 

Ε δον ρὸν. Αἱ 34, τῆν ἀμφιρύτον Σαλαμῖνον. .:  ἀγχιάλου; 
᾿ς ἣδ, τι6ό, τὸν ἀείμνηστον τάφον εὐρώεντα, ῬΆΪ]. 394, τὸν μέγαν Πάκτωλον 
 εὔχρυσον, Ὁ. Τ΄. 67:1, τὸ σὸν... . στόμα ᾿Ελεινόν, 10. 1199, τὰν γαμψώ- 

͵ »ύχα παρθένον χρησμῳδόν. Ῥιμά. ΟἹ. Υ͂. 4, τὰν σὰν πόλιν... λαοτρόφον. 

ἢ ΤΉυο. 1, οὅ, ὁ πρῶτος φόρος ταχθείς, Υ. 11, πρὸ τῆς νῦν ἀγορᾶς οὔσης 

᾿ (δοεβο ἔνο ἔγομι 760). 
ς΄ Τῆι δποιμδῖῖοβ τ πο τοιηδΐη πποχραἰποὰ ἀγὸ ἔμοβο ἴῃ πΒ ἢ ἃ 
 Ῥοοββεββῖνθ Ῥγοποῦμῃ 18 φοποοτποᾶ,----ἶη 41} (Π6 ἱπεβέδποοβ ἐμός. βοῇ. 
Γ Ι μα. 1226, τῷ μολόντι δεσπότῃ Ἐμῷ. ϑοΡἢ. ΑἹ. 572, ὁ λυμεὼν ἐμός, 

Ὁ. Ὁ τ462, Ταῖν δ᾽ ἀθλίαιν οἰκτραῖν τε παρθένοιν ἐμαῖν. Ἐπν. ΗρΡρ. 

: 683, Ζεὺς ὁ γεννήτωρ ἐμός. ΑἸ] (μαῦ ὁπ θ6 βαϊά ἴῃ ὀχρ᾽απδίϊοη οὗ 

᾿ς ἐδιο δχοορέϊοπαὶ ἔοστη οἵ ἐμιθβθ ραββασοβ, 15 ἐμβαξ ἐμοὺῪ ἀγθ ϑχοθρέϊομδι 
ς ἴῃ τηρϑηΐησ,. ΟἝΠΟΓΆΪγ, μΘγΘ ἐμοῦ 15 ἃ Ῥοββθεβῖσθ ῬΥΌΠΟΌ ἢ 
᾿ς αἰξδομοᾶ ἐο ἐπ ϑαϊπίαπέϊνο, 6 15 ἐμαξ Ὑμῖ ον τπλκοβ ἰξ ἀοβηϊίο ; 

: Βεγα ἐϊθ Θυβδίαπεϊνο 15 ρουΐβοι Υ ἀθῆποα ἴῃ 1 δρρ!ϊοαίϊοι μὰ: 
 Ρεμάεπε!ν οἵ ἔπι Ῥοββοββῖνο Ῥγοποῦῃ. 

ο΄ 84. ἀ. Οπίοά ἢ ἐπ ἔογπιοσ οὗ ἔνγο ϑια θείαπεῖϊνεβ ἴῃ σθρίπιθη. 
᾿ς Οἴδετνο, ἐμβαὲ ἃ ἀϊβεγοηξ βμδᾶθ οἵ τηθαπίηρ γθβαϊὲβ ἔγομι ἐπὶ ἀονῖ- 
᾿ς αξΐοῃ ἔγομι ἔμ δοτωσθοι ἔοστη ; ἃ βιδάθ οἵ τηθαπίηρ' πγ οὶ γου]ὰ ΒῸ 
᾿ς τοπάᾶογοᾶ δαυ ἑν ΘΠ ΪῪ ὈῪ δἰίδομῖηρ ἐδ6 βοοομα Νοὰμ ΠιΟΓΘ ἸΟΟΒΕΙΥ͂ 
[ὁ {δι ἔουτηου. 

ο΄ ἘΡΡ. 395 6, δημιουργοὺς ἐλευθερίας τῆς πόλεω-----' Εἰ οΥΒ οἵ ἔγθοάομι 

ἴον {πο οἰέγ. 

ΞΡ. 182 ὁ, συμφέρει... φρονήματα μεγάλα ἐγγίγνεσθαι τῶν ἀρχο- 
μένων---- ἔμδὲ ΒΙσΉ-Βρ᾽ εἰ θά ποββ ἱπ {Π6 στα]οὰ βμουϊὰ μ6 βίγοηρὶ 
ἀονοϊοροά;᾽ 

ΤΡ. τοῦ ἢ, περὶ μὲν οὖν κάλλους τοῦ θεοῦ---- θοδαξΥ 48. αἰέν! Ρα Δ} }6 
ἴο ἔμο ροά» 

Ὑποοῖ. 175 8, ἄτοπα αὐτῷ καταφαίνεται τῆς σμικρολογίας ---- ἃ τηδτν οὶ 

ἴῃ Π6 γᾶν οὔ πιϊπαΐθηρβε. 

Εν 
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Οταΐ, 391 Ὁ, ὀρθοτάτη τῆς σκέψεως---- ὑγτιοδῦ τηδηπον οὗ υἱθυίηρ᾽--- 
ἡ ὀρθοτάτη χου]ὰ μαγθ ὈΘΘη “ {πὸ ἐλθὲ ρατύ οὗ ἐΠ|6 νου, 

ἩἨΙΡ. Μὰ. 282 ἃ, φθόνον τῶν ζώντων---- ΘΗΥΥ ἃραϊηβύ ἐπο ᾿ἰνίηρ.᾽ 

ΟΥ Τῆς. 111, 82, τῶν τ᾽ ἐπιχειρήσεων περιτεχνήσει καὶ τῶν τιμωριῶν 

ἀτοπίᾳ, νἱ. 16, ἐπὶ τοῦ Μήδου τιμωρίᾳ. Ἠὰΐ, 11. 10, τοῦ ποταμοῦ 

δὲ φύσιος πέρι (φύσιος Ῥοΐπρ ἃ ἰορῖο οἵ Θηαα ΥΥ). 

ΤΙογτοπὲ ἃγ δ ἄγθεβοβ, ἃ8 Τιορρ. 662 ο, ὦ ἄριστοι τῶν ἀνδρῶν, 817 ἃ, 

ὦ ἄριστοι τῶν ξένων, 820 Ὁ, ὦ βέλτιστοι τῶν Ἑλλήνων, Π6ΓΘ {π6 Ὑοοδ- 

ἐἶνγθ βιιρουβοᾶθβ {πὸ Ασέϊοϊο. 

ὃ 36. 6, ΟἸηἰὑοᾶ τ ἢ ἐπ Ἰαξίον οὗ ἔνγο ϑαθδίδπεινοβ ἴῃ τΘρΊ ΤΠ 6ῃ., 
ΤῊ πιραπίηρ' ἱπἀϊοαϊοα Ὁ {π|8 ῬΘου ΠΑ ΤΟΥ 15 {Π6 οοβθ ππίοῃ οἵὗἉ ἔπ 

πούϊομβ γτοργοβθηξοα Ὀγ ὑπ6 ὕνγο Ν᾽ ΟΌΉΒ. 

Βγ ΩΡ. 187 ὁ, ἐν αὐτῇ τῇ συστάσει ἁρμονίας τε καὶ ῥυθμοῦ. 

ΟΥ Το. ἱν. 92, τὸ ἔσχατον ἀγῶνος. Ἡΐ, 1. 22, τὸ ἔσχατον κακοῦ, 

ὃ 36. Τηονοπύ 15 [Π6 οᾶβθ ὑ ΠΟΥ {Π6 Ἰαὐέον ϑαθβέαπεϊνο 15 {86 
ὨΔΙΏῚΘ ΟὗὁἨ ἃ ΘΟΙΠΥΤΥ ΟΥ̓ οὗἨ {Π6 ἱπμδθιναηΐβ οὗ ἃ Θου ΠΕ ΤῪ ΟΥ οἷέγ; ἴον 

Ῥοΐογο βίοι Νουπβ π6 Ασὐθϊο]θ 15 Βα ΡΙσΔΠΥ οτηὐοα, 'ΤῊΪΒ 15 γουίῃ 
οΡβουνίηρ, ἴον ὑΠπ6 βακο οἵ ῥγθοϊυἀϊηρ ταβαρρυθμοπβίοπ οὗ ἐμ οοι- 
βὐσπούϊοη, μ 6 ἔῃ 6 15 ἃ ΘΟΠΟΌΤΤΘΠΟΘ οἵ Οἰδηϊἶνεβ. 

Ῥηθάο 57 8, οὔτε γὰρ τῶν πολιτῶν Φλιασίων οὐδεὶς ἐπιχωριάζει τὰ νῦν 

᾿Αθήναζε---- ἴΟΥ ὨΘΙΓΠΟΥ οὗἨ (Π6 ῬΗ]Ἰδβίδηβ ἄοοθβ ΔΩΥ οἰξίζοη, ὅζο. 

ΤΠΗδῦὺ 15, Φλιασίων 15 σογοΥηθα ὈΥ οὐδεὶς τῶν πολιτῶν. 

Τιορρ. 625 6, τὴν τῆς χώρας πάσης Κρήτης φύσιν---ΧἹΠΘγ6 Κρήτης 15 

Βονοσηθα Ὀγ χώρας φύσιν. 

Οἱ Τῆυο. 11. τορ, τῶν ξυστρατηγῶν ᾿Ακαρνάνων, νἱϊ. 30, διέφθειραν 

ενν Θηβαίων τῶν Βοιωταρχῶν Σκιρφώνδαν. 

ὃ 87. ἢ, Οὐ ρα αἴδοι οὗτος ργθοθάϊηρ ἃ Θα  ρδίδμῃεϊνο. 

ἘΘΡ. 399 6, ταύτας δύο ἁρμονίας. 

ΤῸ. 621 Ὁ, οὗτος, ὦ Γλαύκων, μῦθος ἐσώθη. 

Θ΄ ΤΩΡ. 1709 6, τοῦτο γέρας. 

ΒΌΡὮ. 2537 ἃ, τὸ τί τοῦτο ῥῆμα. 

αοΥρ. 480 », οὑτοσὶ ἀνήρ. 

10. βοβ 6, οὗτος ἀνήρ. 

ῬΆΙΘΌ. 16 ὁ, ταύτην φήμην. 

Τίμι, 52 ἃ, οὗτος... δεδόσθω λόγος. 

ἢ 38. ρ. ΟἸηϊἰοα Ῥίον ἀνὴρ οἵ ἄνθρωπος Βἐδιηΐηρ; (α8 Εουβίον 
ΘΧΡΥΘΒΕΘΒ 10) ““ῬΥΟΠΟΙἰ ἷβ Ἰοοο. 
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᾿ Ῥωᾶο 58 6, εὐδαίμων γάρ μοι ἀνὴρ [βϑο Οχοῃ. ἀπὰ ἔπγοο οἶμον ΜΗ. 
ο΄ ἐφαίνετο, ὦ ᾿Ἐχέκρατες---(ἀνὴρ Ὀοΐηρ {6 50 ]6οέ.) 

ΝΠ τ τ νηνὴν νὸ δα ν᾿ ἡ οὐδὲν 
χρώμενον. ἑὰς 

ΟΕ Ζηροιῖε. ἢ. δ. Ῥ. 35, σκέψασθε δὴ δεινὴν ἀναισχυντίαν ἀνθρώπου" 

αἶβο 111, 99. Ρ. 61, καὶ γὰρ τοῦτο ἄνθρωπος ἴδιον καὶ οὐ κοινὸν ποιεῖ, 

δᾶ 125. Ρ. 71, ἐπειδὴ ἐκ τοῦ φανεροῦ τὴν πόλιν ἄνθρωπος οὐκ 

᾿ ἠδύνατο σφῆλαι. 

ο΄ 8.39. Ν. (ἤοτι 761, αν. Θὲ. ὃ 459) “ Ταὐτόν, θάτερον, βοτηθέϊπιοβ 
᾿ς [ἈΚ ἔδο Ασίξϊοϊθ, 88, ἐμιοῖγ οὐἱσῖπδὶ Αὐέΐοϊο Ῥοίηρ Ἰοβῦ ἴπ {6 Ογαβίβ, 

 ἘΒΟΥ͂ ἅτὸ τοραγ θα δ5 βίτηρ] 6 πγογάβ : 

Τίμι. 37 Ὁ, περὶ τὸ ταὐτόν. 

ΠΝ δ ννὸ διτέρον κύκλοι. 
ΤΌ. 44 Ὁ, τό τε θάτερον καὶ τὸ ταὐτόν." 

ᾧ 40. ΤΡΙΟΜΒ ΟΡ ῬΕΟΝΟΜΊΝΑΙ, ῬΟΒΡΒ. 

Ῥίαΐοστιο σῖνοβ στοδὲ οοοδδίοη ἴον ἐμ8 86 οἵ Ῥγοποιηβ, δηα Ρ]αίο 
᾿ς ΒΒ ἱπιηραγίοα ἰο Πΐβ υ86 οἵ ἔπθιι ἃ στοαῦ Ἀρρθᾶγδμοθ οὗ ἔγοοάοιη δπὰ 
᾿ς γαγϊθίγ. Τέ ἰβ Π|κ ἃ ΒΚ ΠΙῸΪ ομ655- Ῥ] γον Β 86 οἵ Ηἷβ Ῥδύγηβ. 

Α. ὕξο οὗ Νρυΐος Ῥγοποὰπ ο στοργθβοπξ ἃ βϑηΐθποθ, οὐ ρογέϊοιι 
οὗ ἃ βεηΐεποθ. ΤῊ 5 "8 Ῥθθῃ ἐγεαίθα οὗ δὲ Ἰϑῃσίῃ ἀπάον ἐπ Αοου- 
Ββαξϊν (δδο (δδ 15--23). 

ὃ 41. Β. ὕξδο οἵ ῬΙαταΙ Νιοαΐον Ῥγοποῦῃ ἕο ΘΧΡυΘ 85 ἃ βίηρτιϊαν δος. 
ο΄ ΒΒ ἀβᾶρο οοπέγιθαΐοβ ἐο ἐμ θην ομτηθπί οὗ ἔπ βέγ] ; ἤγβέϊγ, Ὁ 

ΟΠ ψαιγϊηρ ἴδ ; ἀπᾶ βϑοομαᾶϊυ, ὈῪ τοργοβοπέϊησ ἐμθ ἤδοξ 88. ἃ δοιηρίοχ 
Π ῬΒοποιθηοι, ἂἃπ ἀρρτοραΐθ οὗὁἨ ΤΔΠΥ Ῥαγίβ, ἔπ διιπι οὗὨ ΤΩΔΠΥ 60Ὲ- 

᾿ βεϊασηξδ, ἐπ τηθοίπρ-Ροϊηῦ οὗ πιδην τϑἰαίϊοηβ. 
Ταῦτα 1Β 80 σοῃδίδῃεΥ ὑπ18 υ86α, ἐμπαῦ ἰδ 18. ΟἿΪΥ τοηλγ κα} ]6 ἵπὸ. 

Ῥαγ ἸσΌ Δ. ᾿αχίδροβ᾽ [1018 :---- 

Ῥτοίαρ. 323 6, ὅτι μὲν οὖν... ἀποδέχονται κιτιλ., ταῦτα λέγω" ὅτι δὲ 
κατιλ., τοῦτό σοι μετὰ τοῦτο πειράσομαι ἀποδεῖξαι. 

Βέγταρ. 173 6, εἰ οὖν δεῖ καὶ ὑμῖν διηγήσασθαι, ταῦτα χρὴ ποιεῖν. 

ΤΌ. 198 Ὁ, οὐχ οἷός τ᾽ ἔσομαι οὐδ᾽ ἐγγὺς τούτων--- ΘΓ τούτων ΞΞ τοῦ 
οἷός τ᾽ εἶναι. 

10. 204 Ὁ, Ἔρωτα... ΠΣ αἰτία δ᾽ αὐτῷ 

καὶ τούτων ἡ γένεσις. 

Ῥμωᾶο 62 ἃ, τάχ᾽ ἂν οἰηθείη ταῦτα, φευκτέον εἶναι ἀπὸ τοῦ δεσπότου, 
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Ῥπεᾶο τορ ἃ, τὸ μὴ δεχόμενον... τί νῦν δὴ ταῦτα [5ο Οχοῃ. ἀπά ὕ6η. 
ΠῚ ὠνομάζομεν; ᾿Ανάρτιον, ἔφη. 

ΤΊμι. 87 Ὁ, ταῦτα μὲν οὖν δὴ τρόπος ἄλλος λόγων. 

ΑἸεῖΡ. 1. τορ 6, πρὸς ταῦτ᾽ ἄρα, τὸ δίκαιον, τοὺς λόγους ποιήσει. 

Τορρ. 864 ἃ, τὴν δὲ τοῦ ἀρίστου δόξαν, ὅπῃπερ ἄν ἔσεσθαι τούτων 

ἡγήσωνται πόλις εἴτε ἰδιῶταί τινες. 

ΟΥ Απορμο νἱ. 1. Ῥ. 141, ἥδιστον... μὴ γενέσθαι κ-τ. Ἂ: καὶ εὐχόμενος 

ἄν τις ταῦτα εὔξαιτο. Αὐβοίη. 11, τ66. Ρ. 50, ταῦτ᾽ ἐστὶν ὁ προ- 

δότης καὶ τὰ τούτοις ὅμοια. Απᾶ ὈΥΪΠΙΔΥΠΥ Πρ: ΤΠ]. νὴ}. 362, 

Οὐδέ τι τῶν μέμνηται, ὅ οἱ μάλα πολλάκις υἱὸν Τειρόμενον σώεσκον. 

ὃ 42. Αὐτά. 

Ῥμϑᾶο ὅο ο, εἰ ̓ ἐνενοήσεν αὐτὰ. Αἴσωπος. 

Τὰ ἕτερα, ἀμφότερα, πότερα, ὅζο. 

Ῥῃεᾶο 68 ο, τυγχάνει ὧν καὶ φιλοχρήματος καὶ φιλότιμος, ἤτοι τὰ 

ἕτερα τούτων ἢ ἀμφότερα. 

Οὐἶΐο 52 ἃ, δυοῖν θάτερα. ὅὃο Ῥδάο 76 ἃ [δυοῖν τὰ ἕτερα Οχοῃ. 

δθᾷ Ὕ6η. ΠΊ. 

Τιερο. 765 ἃ, πατὴρ μάλιστα μὲν υἱέων καὶ θυγατέρων, εἰ δὲ μή, ἜΑ 

Οὗ Τρωὺβ 1. 22. Ρ. 37; δυοῖν τοῖν ἐναντιωτάτοιν θάτερα, ἱ 1, 58. ῬΡ. 4323 

δυοῖν τὰ ἕτερα. Χοη. Μοιῃ. 1]. 11. 7, πότερα οἴει θηρίου ἀγριότητα 

δυσφορωτέραν εἶναι ἢ μητρός; ΑἸΔΡΠΟ ν. 36. Ρ. 133, ποτέρῳ χρή- 

σονται τῶν λόγων; πότερα ᾧ πρῶτον εἶπεν ἢ ᾧ ὕστερον ; ΤιγΒὶαβ 

δ μδ υεν ἀμ δέ μωμμδυ. μων δυνως “κῶν. Ἀ κα ὡς. 

ἦν. 15. Ῥ. 102, ἃ μὲν ἐκεῖνοι ἤδεσαν, ἐλθόντας ἡμᾶς ὡς τοῦτον, καὶ ' 

ἡμεῖς ὁμολογοῦμεν. 

ὃ 48. ΤΊ βδπηθ ἐθῃάθῃου 15 ΟὈβουυ δῦ ]6 ἴῃ {Ππ6 οα86 οὗ Α αἸθοξίνοβ 
ὙΥΒΙΟἢ δαπιῖύ οὗἉ 10: ἃ ὁμαποθ 15 στϑργοβθηὐθα 88 ἔπ6 βατη οὗ ΒῸ ἸΏΔΗΥ 
ΘΟΠ Εἰ ΠΡΌΠΟΪΘΒ ; ἃ ἀαδη ἰΥ 85 [Π6 Βπὶ ΟὗὨ 80 ΤΩΔΠΥ ΒΠΊΔΠ1ΟΥ ἀηϊ8. ! 

ΤΊμΝ. 69 ἃ, οὐ δυνατὰ [ἐστί]. 

ΑἸΟΙ͂Ρ. 1. 134 6, ὡς τὰ εἰκότα. 

Τιορα. 828 ἃ, ἐχόμενά ἐστι τάξασθαι... ἑορτάς. 

Μϑπθχ. 235 ᾿, ἡμέρας πλείω ἢ τρεῖς. 

οτρ. 512 ᾿, ἐλάττω δύναται σώζειν. [ 

ΑΡοΪ. 30 ὁ, οὐκ ἐμὲ μείζω βλάψετε. ᾿ 

Οὐ Ἠάΐ, νἱϊ. 2, ὅτι νομιζόμενα εἴη τὸν πρεσβύτατον τὴν ἀρχὴν ἔχειν. 

Απᾶ Ῥυϊπλαγ Ἡιηον. 

ὃ 44, Ο. ὕεο οἵ ἵττορσυῖαν Ῥγοποιηῖπαὶ Οογτοϊδεϊνοβ. 
Α5Β ῬΥοπΟΌἢΒ. ἴοστη ἃ Ῥγοιΐηθηξ ἴραξιισθ ἰπ οοπέγαδέθα ΟΣ οοΥ- 



ΟὟ δυὰ ὁ μέώ---ὁ ἕτερος, τινές----οἱ δέ, ὅχο. ἃ5 Οοττοϊαξῖνοβ : ΟΣ ὈῪ 
᾿Ἀπδβέγορμθ ἔμ6 ἕοστωθν. Οὐυγοϊδεῖνο ἰβ οτηϊ θὰ. ΕῸ ἰπβέδποαβ δὲ 
Θησ ῃ 5δθο ὈΘΙΟΥ ἀπάθν ΑΡ γουϊαξοα Οοπεέγαοίϊοπ (δ 241). 

8 46. (Τπὸ μοδᾶὰβ ὑνβῖοῖν σοπιδῖπ ἐγθαΐ οὗ ἔμ πβεβ οὔ μαγέϊσαϊδν 
Ῥτγοποῦῃβ.) 

Ὁ. α. ὕξε οἵ ἄλλος δηᾷ ἕτερος. 

ὙΒΟυρΡΙ ἔμοβο πτογὰβ ἀγὸ ποΐ δασϊναϊοπέ, ἐμ ν ἂγὸ οἴξεπ ἱπίοσ- 
οδδηρσοᾶ ὃν Ρίαίο. ΕΟΥῪ ἕτερος ἴΒ 8) ἄλλος, ἐποιρῇ ἐμ6 Θοηνοῦβο 
8 ἀπέττιθ : ἀπά, ὑπᾶσν ἐπε ΐβ Ππϊ δέου, ἐπ υγοσὰβ οἰγουϊαΐα ἱπέο ϑδοὴ 
ΟΥΒοΥ ΒΕ Ρἴδοθ 'π ΘΥΘΥΥ Ῥοββῖθ]θ γᾶν. ὙΥ̓ΒΘΓΘΥΟΥ ἐθογο 18 χασβέϊοῃ οὗ 
ὑττο ραγέῖεβ οἵ ἐμίησβ, βοΐ υγοτὰβ ἅτ ΠἸΔθ]6 ἐο Βδ οδ]]Ἱϑᾶ ἱπΐο τοχαΐ- 
βἰέίϊοη. Ἐνϑη ττῆοπ ἐπθ πατηθου οχοθθᾶβ ἔπο, ἴον ἔθ ἤγξέ ἔπο οἵ 

ἴπθ βουῖοθ δἰέμον ποτὰ 18 υὑβοᾶ, Οὐ ἐπ ὑβΟΪ]6 ἴουτηον ρατέ οὗ ἃ 
ΒΟΓΙ6Β 15 ἔπγονσῃ ἰπΐο δ ἀσστοσαίθ, ἔο “πβ ἔν ἐμ τπιβο οὗ ἕτερος πῃ ἐπ6 
᾿ Ἰαξέον ρατέ. 
μόρα. 872 ἃ, ἐὰν βουλεύσῃ θάνατόν τις ἄλλος ἑτέρῳ" (ποιρἣ ΘΩΌΔΠΥ 
ο΄ ΜῊῸῪπ2ΏλΑγ6 870 Ἀ, ὃς δ᾽ ἂν ἄκων ἄλλος ἄλλον τρώσῃ.) 

ο ΟὐδΒ τορ ", τὸ μᾶλλον ἄλλοις προσῆκον, τοῦτο ἑτέρους αὑτοῖς κτᾶσθαι. 

᾿ς ἘἔΒγρῆτο 2 ", (Α})) οὐ γὰρ ἐκεῖνό γε καταγνώσομαι, ὡς σὺ ἕτερον [γέ- 

- γραψαι]. (Β) Οὐ γὰρ οὖν. (1) ᾿Αλλὰ σὲ ἄλλος ; (Β) Πάνυ γε. 

Ῥοϊϊεῖο. 262 ἃ, τῶν μὲν ἀνθρώπων ἑτέρα τις εἶναι, τῶν δὲ αὖ θηρίων 

ὙΈΩΝ Βορ!ι, 224 6, τὸ μὲν... ἑτέρῳ, τὸ δὲ... ἄλλῳ προσρητέον [ὀνόματι]. 

ΤΌ. 232 ἃ, (Α) τὰ... περί τε πάλης καὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν... (Β) Καὶ 

πολλῶν γε ἑτέρων. 
ϑέγιηρ. 196 ε, ἃ γάρ τις ἢ μὴ ἔχει ἣ μὴ οἶδεν, οὔτ᾽ ἂν ἑτέρῳ δοίη οὔτ᾽ ἂν 

ἄλλον διδάξει. ΓΟ ἴδ 1Β ῬΟΒβΊθ]6 ἐπαὺ ἐπ τγογὰβ τγουὰ πᾶν 

Ἰοβὲ ἀρργοργιδίθηθεβ ὈῪ θείης τουθγβοᾶ - θθοδιβο ἃ ἰμϊηρ οδῃ 
ῬῈ σίνϑῃ οὨΪΥ ἕο οπθ, ψ 116 16 οἂπ θ6 ἐδασηῦ ἐο ΔΠῪ ΠΌΤΗΡΟΥ. 

Τμοοοῖ, 184. 6, ἃ δι’ ἑτέρας δυνάμεως αἰσθάνει, ἀδύνατον εἶναι δ ἄλλης 

ταῦτ᾽ αἰσθάνεσθαι. 

ξ 46. β. ἄλλος, “ Βοδίἀε8. 
Θου. 473 6, πολιτῶν καὶ τῶν ἄλλων ξένων. 

ἌΡοΟΪ. 26 Ὁ, χρηματισμοῦ τε καὶ οἰκονομίας καὶ στρατηγιῶν καὶ δημη- 

γοριῶν καὶ τῶν ἄλλων ἀρχῶν καὶ ξυνωμοσιῶν καὶ στασέων. 
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ὃ 47. Ἐ. ὕ 865 οἵ αὐτός. 
α. Αὐτό. Τῆηο Νιδυΐου Θἰμρηϊαν οὗ αὐτὸς 15 ἀδοᾶ ῬΘου ]ΑΥΪΥ ἴῃ 

Ἀρροβίθίομ ἕο θχρυθββ ἔπ θϑβθηθίδὶ παύπγθ οὗ ἃ ἐμῖπρ', Βοπιθεϊπηθβ ἴῃ 
{86 ῬΙαίομπῖο ἀπ βοιηθύϊθϑ ἴῃ ἃ ἸΏΟΓΘ ῬΟΡΌΪΔΡ 5686. 

Ἐρρ. 363 ἃ, οὐκ αὐτὸ δικαιοσύνην ἐπαινοῦντα. Ὧἧο 472 6. 

Ῥμεάᾶο 65 ἃ, φαμέν τι εἶναι δίκαιον αὐτὸ ἢ οὐδέν: 

Ῥγοΐαρ. 360 6, τί ποτ᾽ ἐστὶν αὐτὸ ἡ ἀρετή. 

Οταίῖ. 41τι ἃ, αὐτὸ ἡ νόησις. 

Τὴ {Ππ|6 τῆογ8 ῬΡΟΡῸΪΑΙ Βθη56, θαὖ πού ἴῃ ἐπ Ῥ]αἰοπῖο, αὐτὸς ἴπ Οοπ- 
οοΥ, ἃ πα αὐτὸ τοῦτο ἴπ ΑΡΡοβί [οΠ, ἃ΄ΥΘ αβϑοά αἷδο. ἘῚ σ.. 

ῬΆ1]16Ρ. 62 ἃ, αὐτῆς περὶ δικαιοσύνης. 

Ξ ΠΡ. 199 ἃ, αὐτὸ τοῦτο πατέρα. 

Ῥῃρράο 93 Ῥ, αὐτὸ τοῦτο... ψυχήν. 

ΤῊ τϑπηδί ΠΙτρ᾽ 1565 ΟὗἉ αὐτὸς ἃγ6 ποῦ ΘΧοΙ βίου ῬΙἰοηΐο. 

β. αὐτὸς ἴῃ {Π6 56η86 οἵ 8ροἨΐο. 

ΤῊ πιοϑῦ πούθυγου μην ̓ πβύδ 65 ἃγ6 ὙΠῸ} θυ - ΠΏ ΡΟΥΒΟμΔ] Ὑ  ΥΌ5, 
8.η6 Ψ1}} 6 ἔοαπα Ὀϑῖονν (ὃ 99). 

γ. αὐτὸς ἴῃ {16 56186 οὗ 8οἴιι8. 

ὥ ΤΩΡ. 179 ἃ, οὐδεὶς οὕτω κακὸς ὅντινα οὐκ ἂν αὐτὸς ὁ "Ἔρως ἔνθεον 

ποιήσειε πρὸς ἀρετήν. 

ΤΌ. 187 ο, ἐν μέν γε αὐτῇ τῇ συστάσει ἁρμονίας τε καὶ ῥυθμοῦ οὐδὲν 

χαλεπὸν τὰ ἐρωτικὰ διαγιγνώσκειν. 

ΤῸ, το8 ἃ, τἀληθῆ λέγειν... ἐξ αὐτῶν δὲ τούτων τὰ κάλλιστα ἐκλε- 

γομένους ὡς εὐπρεπέστατα τιθέναι. 

ἌΡοΟΪ. 21 ἃ, σμικρῷ τινὶ αὐτῷ τούτῳ σοφώτερος. 

Ἐυμγα. 293 ὁ, (4) οὔκουν ἐπιστήμων εἶ; (ΒΒ) Πάνυ γε, τούτου γε 

αὐτοῦ. 

Τερσ. 836 Ρ, αὐτοὶ γὰρ ἐσμέν. 

ΒΘΡ. 437 6, αὐτὸ τὸ διψῇν.... ἐπιθυμία... αὐτοῦ πώματος----- ἰτϑί, 

ΔΟΟΟΓἸηρ 0 {Π|6 5 πηρ]6 ποίϊοῃ οὗ 1ὐ :᾿ --υγῆθποθ τγθ 5866. ΠΟῪ 
ὕξε α ἥονγΒ ἴγοση {Πΐ8. 

ᾧ 48. δ. αὐτοῦ (ΑἀγογΌ ]8}} ἴῃ {6 βθῆβο οὗ “ἢ {Π βᾶτηθ βροΐ ἃ5 
μογοίοΐογο, : 

ΞγΤΩΡ. 2106 ἃ, ἵνα μὴ αὐτοῦ καθήμενος παρὰ τούτῳ καταγηράσω---ἶ. 6. 

ποῦ “ΠοΡΘ᾽ ΠΟΡ ὁ ὑπογο,᾿ ναΐ “ τοοΐοα ἕο ἐπ βρού. 

10. 220 ὁ, ξυννοήσας γὰρ αὐτόθι ἕωθέν τι εἱστήκει σκοπῶν. ({ΤῈ6 

ΟΥΩ͂ΘΥ ἰ5 Βγρουθαίίο ἴον ξυννοήτας ξωθέν τι, αὐτόθι. εἱστήκει σκοπῶν) 

--τ΄ βίοοα υϊτμπουδ τηονίπρ ἔγοση ἔπ βροῦ Ὑγμ γθ ἢ6 τγαβ,᾽ 



ῬΕΟΝΟΜΙΝΑΙ, ΟΒΌΞ. 

- βρῆ. 224 ἃ, αὐτοῦ καθιδρυμένος ἐν πόλει. 
τ᾿ ΟΕ Πσμι. Π. ἔ, 237, τόνδε δ᾽ ἐῶμεν Αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ γέρα πεσσέμεν, 332, 
ο΄ ᾿᾿Αλλ᾽ ἄγε, μίμνετε πάντες, ἐῦκνημῖδες ̓Αχαιοὶ, Αὐτοῦ, εἰσόκεν ἄστυ μέγα 
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ο΄ Πριάμοιο ἕλωμεν. ΤΉο. 11. ΒῚ, οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν διέφθειραν 

τ΄ αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, νἱϊ!. 28, καὶ ἐς τὴν Μίλητον αὐτοῦ Φί- 

8 49. Ε΄ ὕϑ οἵ ἐκεῖνος. 

ο΄ Τηβέδπορβ ΟΣ τοι ομίν ἱ ἴῃ Ῥ]δΐο, ἰπ μοι ἐμ βατὴθ οὈ]δθοξ 15 
Ε ̓ μαρα Βιιοοοββίνου, ἱπ ἐῃ6 Βδτηθ βθηΐθῃοθ οὐ' οοπέϊσιοιβ 56}- 
᾿. ἔδποοβ, ΒΥ οὗτος οΥὁ ῃ6 ΟὈΪατι6 (ὐλ865 οὗἉ αὐτός, ἄχο., ἃπᾷ ἐκεῖνος. ΤῊϊ5 

ποθ ν οὗ Ἰδησύασο Βοῦυ 8 88 8π ἱπάοχ οὔ ἐμ οηνγαγᾷ τηογοπιθηξ οὗ 
Π ἔδι6 ἐδουρδέ, ἀπὰ μοΙρ5 ἀπὰ ἱποῖξοβ ἐμ ἤθᾶγθυ (ου 18 ὑμ6 γϑϑᾷθγβ) 
ἕο Κορ ῥδοθ σεν ἰξ, Αβ ποὺ οδ)θοΐβ ἃτὸ Ὀγουρμέ ἰπίο ἐπ οοπίγο 
Π οὔεμο δεϊὰ οἵ οββεγναίίοι, ἐμ οδ᾽θοίβ νυ μϊ ον τγοσθ ἠαβὲ πον ὅ8]} ἴῃ 
᾿ς ποῃξ ἄτορ Ὀεμίπά. 
ο΄ (νοοῦν ἔδγοϑο οἵ ἐπο ζΟ]οννΐπρ ἱπβέαποοβ ἃγτο ααοέοα ὃν ΒΔ] αιπ.) 

Ῥμεᾶο ὅο ἃ, λέγε τοίνυν αὐτῷ... ὅτι οὐκ ἐκείνῳ βουλόμενος... ἀντί- 

τεχνος εἶναι ἐποίησα ταῦτα. ἨδρΓδ ἐκείνῳ 15 Ἰἀδηζοα] 1 αὐτῷ 

ΤΌ. 68 ε, φοβούμενοι ἑτέρων ἡδονῶν στερηθῆναι, καὶ ἐπιθυμοῦντες ἐκεί- 

νων, ἄλλων ἀπέχονται ὑπ᾽ ἄλλων κρατούμενοι. Τὴ ἐκεῖναι ΔΥῸ 

Ἰἀοπ ΙΑ ἢν ἐδ ἕτεραι. 

᾿ ΤΡ, 73 6, ἐάν τίς τι πρότερον ἣ ἰδὼν ἣ ἀκούσας... .,, μὴ μόνον ἐκεῖνο γνῷ, 
Π΄΄ ἀλλὰ καὶ ἕτερον ἐννοήσῃ. 

ΤΌ. τοο Ἀ, εἴ μοι δίδως τε καὶ ξυγχωρεῖς εἶναι ταῦτα... .. Σκόπει δὴ τὰ 

ἑξῆς ἐκείνοις, Οὐ αδ᾽ ΔΏΒυΤΟΣ Πα5 ἱπίοσυθηθά, απᾶ ϑοογαΐθβ γοουβ 

ἴῃ ἐκείνοις ἕο ἐπ!6 βᾶτηθ ἐμίησβ σμϊοῖ 6 δὰ 7α8ὲ οΔ]16ἃ ταῦτα. 

1». τοῦ Ῥ, ἄρτιον μὲν τὸ περιττὸν μὴ γίγνεσθαι ἐπιόντος τοῦ ἀρτίου, 

ὥσπερ ὡμολόγηται, ἀπολομένου δὲ αὐτοῦ ἀντ᾽ ἐκείνου ἄρτιον γεγονέναι. 

ΤῊ αὐτοῦ ἀπά ἐκείνου Βοΐ τοῖον Ἰἀθηξῖοα!]γ ἴο τὸ περιττόν, αὐτοῦ 
Ῥδοομΐηρ, ἐκείνου 85 ἄρτιον ἴ5 Ὀγοιρἢε ζογυγαγά. 

10. ταὶ Ῥ, τὰς δὲ ὥρας αὐτοῖς κρᾶσιν ἔχειν τοιαύτην, ὥστε ἐκείνους 

ἀνόσους εἶναι καὶ χρόνον (ἣν πολὺ πλείω τῶν ἐνθάδε---- ὙΠΟ αὐτοῖς 
[θ5 ᾿πέο ἐκείνους ἃ5 τηθπέϊοη τῶν ἐνθάδε ΔΡΡΤοΟΔΟΙΘΒ. 

Οὐαῦ. 430 6, δεῖξαι αὐτῷ, ἂν μὲν τύχῃ, ἐκείνου εἰκόνα. 

Ἰλοῖιοβ τ86 Ὁ, εἴ τις ἡμῶν... ἔχει... ἐπιδεῖξαι τίνες ̓ Αθηναίων... δι᾽ 

ἐκεῖνον ὁμολογουμένως ἀγαθοὶ γεγόνασιν. 
Ῥοϊτεῖς, 277 6, τῶν στοιχείων ἕκαστον ἐν ταῖς βραχυτάταις καὶ ῥᾷσταις 

τῶν συλλαβῶν ἱκανῶς διαισθάνονται, καὶ τἀληθῆ φράζειν περὶ ἐκεῖνα 

δυνατοὶ γίγνονται... ταὐτὰ δέ γε ταῦτα ἐν ἄλλαις ἀμφιγνοοῦντες 
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κατὰ, Τῆι ἐκεῖνα σῖνοβ ποίΐοθ ὑπαῦ οἂν ὐδοπέϊοῃ 18 ἕο Β6 ὑσθ- 
ΒΘΏΕΙΥ ἐπγπϑα ἰο ταὐτὰ ταῦτα ἐν ἄλλαις. 

ΟΥ̓ Αν. ἘπᾺ. ΙΧ. 1. 4, ὧν γὰρ δεόμενος τυγχάνει, τούτοις καὶ προσέχει, 

κἀκείνου γε χάριν ταῦτα δώσει----ὙΠΘΓ6 ἐκείνου 15 ᾿άθηξῖοαὶ ἴπ τοίου - 

666 τευ {Π|0 ργθοθάϊηρ᾽ τούτοις, τὰ Πα ΤΊΟΥΘ ΟΔΡΥ]ΟΙ ον, Χ', ἴχ, 
16, ἐπὶ τὸ καθόλου βαδιστέον εἶναι δόξειεν ἄν, κἀκεῖνο γνωριστέον ὡς 

ἐνδέχεται, εἴρηται γὰρ ὅτι περὶ τοῦθ᾽ αἱ ἐπιστῆμαι----ὙΠ6Υ6 ἢγϑύ ἐκεῖνο 

Θηα ἔθη τοῦτο τοίου ἰο τὸ καθόλου. : 

ὃ δ0. α΄. ὕ865 οἵ τις (1π4 68 π|{6). 
Τὴ {Π|θ 56η86 οὗ “ἃ ραγξϊουϊαν ἐμῖ8. οὐ {παΐ,᾽ τις 15. τηδᾶθ ἔο οοπέυι- 

Ῥαΐο ἰο ρἶνϑ ᾿νϑιηθ58 πα ναυϊθυ ἰο {Π6 Ἰαηστιασθ. Τῆι 

α. Τπ ΠΠΠαβέγα οηΒ τις σῖνοϑ ἐπ ἴογοθ οὗ “ΤῸ Υ Ἰῃβέαποο,᾽ οὐ ταῖν 
{0 ἘΎΘΠΟΝ “ ῬΔΥ ΘΧΘΙΏΡΪ6.᾽ 

Ξγτρ. 199 4, εἰ [ἔρως] μητρός τινος ἢ πατρὸς ἐστί. 

ῬΠοάο 66 ο, ἄν τινες νόσοι προσπέσωσιν. 

Ῥμάν. 230 ἃ, θαλλὸν ἤ τινα καρπὸν προσείοντες. 

Ηρ. Μᾶ. 292 ἃ, δεσπότης τίς σου ὁ ἄνθρωπος ἐστί; 

ὃ δ1. β. Οὐ 1 ἄγανγβ {Π6 δὐξθηξίοη ἄνα ἔγοτη {86 Ῥαγε οι ν 
ΠΠαδσαύϊου οἴνθη ἰοὸ {πῃ Κπᾶ οἵ ποίϊοπ ᾿πίοπαθα Ὀγ ἴξ,---ἐἶνι5 
βοίθηϊηρ ἔπ οἴδἑοί οὗ 10. 

ῬΠάγ. 261: ὁ, εἰ μὴ Γοργίαν Νέστορά τινα κατασκευάζεις, ἤ τινα Θρασύ- 

μαχόν τε καὶ Θεόδωρον ᾽Οδυσσέα. 

ῬΒΙΘΌ. τό ο, διά τινος Προμηθέως. 

ΟΥ Ζβοῃ. Ἄραπι. 55, ὕπατος δ᾽ ἀΐων ἤ τις ᾿Απόλλων ἢ Πὰν κ-τιλ. 

Ατ. Βδη. 912, ᾿Αχιλλέα τιν᾽ ἢ Νιόβην κιτιλ. 

ὃ δ2. γ. Τῃ ΘΠῸΠΙΘΓ Δ ΙΟΠΒ 1ξ Πὰ5 {Π6 ἕογοθ οὗ " {Π15 οὐ ἐπαῦ :᾿ Ῥαέ, 

ΒΡΘοΙΔΠΠγ, δα ἀρὰ (οαρυ οἰ οσιΒ᾽ γ, ἃ5. οη6 τηϊροις 580} ὕο ὁπ6 τηθιηθον οὗ 
ἴπ6 Θπατηθγὐϊοη, 1Ὁ ΒΘΥΥΘΒ ὑΠ6 ῬΌΤΡΟΒΘ οἵ ογθδεϊηρ' γαυϑῦν, τυ μοι ἴῃ 
ΘΠ] ΘΓ 0 η5 Ρ]αΐο Βρθοῖ!]ν αϑθούβ ἴῸ ἐπ6 ρατροβθ οἵ Κϑορίηρ [6 
αὐξοπίϊοιῃ δἰοσί. 

ΞΡ. 203 ἃ, ὅ... περὶ τέχνας ἣ χειρουργίας τινὰς [σοφὸς] βάναυσος. 

Ῥῃωάο 65 6, μήτε ἀκοὴ μήτε ὄψις μήτε ἀλγηδὼν μηδέ τις ἡδονή. [ΞΞ 0 

Ἡουτηδπη ἔτοτῃ Οχοη. 

ἈΡΟΪ. 27 ἃ, εἰ οἱ δαίμονες θεῶν παῖδές εἶσι νόθοι τινὲς ἢ ἐκ νυμφῶν ἢ 

ἔκ τινων ἄλλων. 

Ῥῃάᾶν, 235 0, ἤ που Σαπφοῦς... ... ἣ ̓Ανακρέοντος ..., ἣ καὶ συγγρα- 

φέων τινῶν. 

Ῥοϊ τεῖος, 305. Ὁ, μήθ᾽ ὑπό τινων δώρων μήθ᾽ ὑπὸ φόβων μήτε οἴκτων μήθ᾽ 

ὑπό τινος ἄλλης ἔχθρας μηδὲ φιλίας. 
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68. Η. ὕτε8 οἵ τοιοῦτος. 

᾿ ἃ. ΟὈπνογβδέϊομαν, ἴοσ "Βα ἢ 85 1 τὴ ἔμ᾽ πκίηρ οἵ,᾿---ναὶ Βανὸ 

μοΐ γεξ ἐχρἰαἰμοά. 
Βγτωρ. 210 ἃ, ἐπιστήμην μίαν τοιαύτην, ἥ ἐστι καλοῦ τοιοῦδε... ὃς γὰρ 

᾿ ἂν... - παιδαγωγηθῇ, .. - κατόψεταί τι θαυμαστὸν τὴν φύσιν καλόν κιτιλ' 

ΠῚ --ἔδο οχρίδπδίϊοῃ οἵ τοιαύτην ῬερΊπηϊηρ ἱπηπηιθα δέον αἴξον ἰδ, 
ο αὙ 1} ἥ ἐστι. 

Ῥμαᾶο 73 6,.. . ὅταν ἐπιστήμη παραγέγνηται τρόπῳ τοιούτῳ, ἀνάμνησιν 
᾿ εἶναι. λέγω δὲ τίνα τρόπον ; τόνδε" [80 348}}}. με ἐπσλυα υμσ 

᾿ς κατὰ ὙΠ6 τοιούτῳ ἜΧΡγοββθβ ἐμπιαῦ ἰξ 1β βΌ ἢ 88 ἐϊ:6 βρθᾶκϑν μὰβ 
ο΄ ἄπ δῖβ τηϊπᾶ ; Πἰβ Ἔχραπδίϊοῃ οἵ ἰὲ ἕο οὐθιθὺβ ἕο!]οννβ δὲ λέγω δέ. 

᾿ ᾧ δ4. β. ΑΒ ἃ πιοτὸ βαρβεϊξαξθ οὐ βυπιροὶ ἴου ἃ ραγξϊουϊδν τὐογὰ 
 Ῥτεοράϊηρ, ἰο ἀνοϊὰ γοροξϊἴοη οὗ ἐπι βᾶπιθ βοιπᾶ. 
Ὁ Ραᾶο 67 8, καὶ οὕτω μὲν καθαροὶ ἀπαλλαττόμενοι... . μετὰ τοιούτων 

ἐσόμεθα---ἰ. 6. μετὰ καθαρῶν. 

ΤΡ. 80 6, ἐὰν μέν τις χαριέντως ἔχων τὸ σῶμα τελευτήσῃ καὶ ἐν τοιαύτῃ 

ἐπ ὥρᾳ--- ΤΠ ΘΥΘ τοιαύτῃ ΒΙΤΩΡΙΥ ΤηΘ8Π8 χαριέσσῃ. 

᾿ς ΤΡ. ἃ, ἡ ψυχὴ ἄρα, τὸ ἀειδές, τὸ εἰς τοιοῦτον τόπον ἕτερον οἰχόμενον---- 

ἐς ὙΓΈΘΓΟ τοιοῦτον ἕτερον τη 6818 ἀειδῆ, 

ΤῸ, 84 ἃ, τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ θεῖον καὶ τὸ ἀδόξαστον θεωμένη... οἴεται...,, 

ἐπειδὰν τελευτήσῃ, εἰς τὸ ξυγγενὲς καὶ εἰς τὸ τοιοῦτον ἀφικομένη 

ἀπηλλάχθαι---- ΠΟΥ τὸ τοιοῦτον 5ίδβ ἴῸ τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ θεῖον 

Ξ καὶ τὸ ἀδόξαστον. 

᾿ς ἹΡ. 79 6, πλανᾶται καὶ ταράττεται κιτιλ, ἅτε τοιούτων ἐφαπτομένη--- 

ὙΓΒΘΙΘ τοιούτων ἰβ ἃ Βα ρα(ϊταΐ6 ἴοΣ πλανωμένων καὶ ταραττομένων. 

᾿ς ΒΚγπιρ. 208 ἃ, ὑπὲρ ἀρετῆς ἀθανάτου καὶ τοιαύτης δόξης. 

Π Ιρασ. 123 ἃ, οὐδὲ γὰρ ᾷσματος παντὸς δεῖ τὸ τοιοῦτον δρᾷν---- ΓΒ ΘΓΘ 
ἄσματος 5 δοίιλ}}Υ σογουτιθὰ ὈΥ τὸ τοιοῦτο δρᾷν, Ὀδολιδθ {18 18 
ἔπι βυϊδεϊξαξο ἴογ προτιθέναι προοίμιον ἴπ {Π6 ἕογοροϊηρ' βομέθῃςο : 
εἴ, βγταρ. 210 ", φυοΐοᾷ ἀρονϑ (ὃ 17). 

8.65. Τρ Ιἀϊοπι ὀχέοηᾶβ ἕο οἶμον κἰπᾶγοα Ῥγοποῦῃβ. 
ΒΡ. 501 Ὁ, πολλὰ καλὰ καὶ πολλὰ ἀγαθὰ καὶ ἕκαστα οὕτως---Ὑ ΘΓ 

οὕτως ῬεΓΒοηδίθβ πολλά. 

Ταρσ. 853 Ὁ, νομοθετεῖν πάντα ὁπόσα νῦν μέλλομεν τοῦτο δρᾷν--- ὙΠ ΓΘ 

τοῦτο δρᾷν τορτοβθηίβ εἰς δικαστὰς ἄγειν οὐ ἐδι6 {κ6, ἱτιρ! ]οὰ ἔγομι 

ἣν δεῖ λαμβάνειν αὐτὸ τιμωρίαν καὶ τίνων ποτὲ δικαστῶν τὺυγ 

Ῥτροθάϊην, 
Ἷ, 
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ΟΥ Ἠάὰυ. 111, 82, ἀνδρὸς γὰρ ἑνὸς τοῦ ἀρίστου οὐδὲν ἄμεινον ἂν φανείη" 

γνώμῃ γὰρ τοιαύτῃ χρεώμενος---ἰ. 6. ἀρίστῃ. Αγ. ἘΠῚ. 1, Χι 11, 

ὑπάρξει δὴ τὸ ζητούμενον τῷ εὐδαίμονι καὶ ἔσται διὰ βίου τοιοῦτος-- 

Ϊ. 6. εὐδαίμων, απιὰ ὙΠΠ1. ἵν. 1, ὁμοΐως δὲ καὶ ἡ διὰ τὸ χρήσιμον" 

καὶ γὰρ τοιοῦτοι ἀλλήλοις οἱ ἀγαθοί----ἰ. 6. χρήσιμοι, Αἀα ΤΧ, γῇ. 6 

ἥδιστον δὲ τὸ κατὰ τὴν ἐνέργειαν, καὶ φιλητὸν ὁμοίως. πο. 11. 409, 

καὶ πολλοὶ τοῦτο καὶ ἔδρασαν εἰς φρέατα---ἰ, 6, ἔῤῥιψαν σφᾶς αὐτούς, 

Δηα ἵν. 64, καὶ τοὺς ἄλλους δικαιῶ ταὐτό 'μοι ποιῆσαι, ὑφ᾽ ὑμῶν 

αὐτῶν καὶ μὴ ὑπὸ τῶν πολεμίων τοῦτο παθεῖν----ἰ. 6. ἡσσᾶσθαι. ΑΥ. 

ἘΠ... ΤΎν. 1. 11, φιλοῦνται δὲ οἱ ἐλευθέριοι. ὠφέλιμοι γάρ, τοῦτο δ᾽ 

ἐν τῇ δόσει---- ΥὙ ΠΟΥ τοῦτο βία πη ϑ ἴον ὠφέλιμοί εἰσι, Υ͂. νἱ. 5, διὸ 

οὐκ ἐῶμεν ἄρχειν ἄνθρωπον, ὅτι ἑαυτῷ τοῦτο ποιεῖ 86. ἄρχει], 

ὙΙΠΙ. χαϊ, ἡ, ἡ δ᾽ ἠθικὴ οὐκ ἐπὶ ῥητοῖς, ἀλλ᾽ ὡς φίλῳ δωρεῖται, ἢ 

ὁτιδήποτε ἄλλο. 

ᾧ ὅθ. ΤΡΙΟΜ5 ΟΕ ΈΒΒΒ. 
Α. Μοοά, 

δ. [ηδ᾽ορίϊνο Οπβίσχποίοηβ. 

α. ΤῊΘ πηθαπίπρ' αβϑίρτιθα ἰο Τπάϊοαίίνα Τπιρονἥθοίβ, Αουίβέβ, οσοὺ 
ῬΙαροτΐδοίβ, τ ἢ εἰ, ἀΘροπαϊηρ' οα. ἃ β' πηἶ αν Αροάοβὶβ τα ἄν, ἈΟΙ 5. 
ΘαΌΔΙΠΥ (1) ὙΠ Θη ἘΠΘΥ ἀθρθπα οα ἃ βίταρ!θ Τηβηϊῖνο. 

Οὐΐο 52 ὁ, ἐξῆν σοι φυγῆς τιμήσασθαι, εἰ ἐβούλου. 

10. 44 Ὁ, οἷός τ᾽ ὦν σε σώζειν εἰ ἤθελον ἀναλίσκειν χρήματα, ἀμε- 

λῆσαι. 

Ῥμάο τοϑ ἃ, εἰ καὶ ἠπιστάμην, ὁ βίος μοι δοκεῖ... οὐκ ἐξαρκεῖν. 

ΞΌΡΗ. 246 ἃ, [δοκεῖ δεῖν] μάλιστα μέν, εἴ πῃ δυνατὸν ἦν, ἔργῳ βελτίους 

ποιεῖν, 

Τιορο. 790 ὁ, οἰκεῖν [ξυμφέρει], εἰ δυνατὸν ἦν, οἷον ἀεὶ πλέοντας. 

δ 67. (2) Τπ οἰδῦβεβ οοππηθοΐρα ὈΥ ἃ Βοϊδξιίν ἀνθ οὐ Ῥγοποῦπ. 
ψ ἢ ἀπ Τπάϊοαϊνο οἵ απ] Π]]64 ραδὲ οοπεϊηρομου. τ Τὴθ ῥυΐπ- 
᾿οἶρ]θ οὗ ,ϑοφιίθηοθ ἤθσο 1ΠΠυβέγαύθα ἢὰ5 ποὺ Ὅθθη οὔβοσνοᾶ θχοορῦ 

ἴπ {Π6 οᾶδβθ οἵ Ἰπαϊοαύγεβ [ο]]ουσίηρ Ἐο᾽αΐϊνο Αἀγουθβ: τ θθυθαβ. 
(Ὀοβιάθβ ἐπ οὔμοὺ οὐ ) γῖπρ' ἰπβίδμοθβ υΐοὴ οοπηθ ὈΘΐΌΤΘ ἃ8 ΠΘΓΘ) ὑπ6 
ῬΥΪΠΟΙ͂ΡΙΘ ΔΡΡ 165 Θαῦλ}]ν ὑο ὑπ Ορίαδνθ (566 Ῥοονν, ὃ 72). 

Ἐπ Πγά, 304 6, ἄξιόν γ᾽ ἣν ἀκοῦσαι τόμ τὴς ἵνα ἤκουσας κ-τιλ. 

Οὐἴΐο 44 ἃ, εἰ γὰρ ὥφελον.. ... οἷοί τε εἶναι κιτιλ., ἵνα οἷοί τε ἦσαν εὐ [ 

Τοῦ, 161 ο, τεθαύμακα ὅτι οὐκ εἶπεν κιτιὶλ., ἵνα μεγαλοπρεπῶς ..... ; 

ἤρξατο κιτὰλ. 

Ἐρρ. 378 8, ᾧμην [ἂν] δεῖν... δὲ ἀπορρήτων ἀκούειν κιτιλ., ὅπως ὅτι 
ἐλαχίστοις συνέβη ἀκοῦσαι. 

ἘΣ, ΡΨ ΠΥ Ρ ΑΡΑΎΥ 
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Ο Ὁ ᾶστη. 171 6, τοῦτο δ᾽ ἦν ἄν, οὗ ἐπιστήμην εἶχον ---- {18 σγοῦ ἃ Βανὸ 

ο΄ Βέθη ἐδιαξ οὗὨ νι βῖοι ἐμοῦ μαὰ Κπον]εάρο. 

ΟΠ [Ι͂ὼ ἔδο ποχὲ ἱπβίδποο ἵνα μοδὰβ ἃ βϑοομᾶ οἴδιβε ἱπ ἃ ἀἰβεγοης 

 πιρλοχίορ. 
᾿ς Μέηο 89 Ὁ, οὖς... ἂν ἐφυλάττομεν, ἵνα μηδεὶς αὐτοὺς διέφθειρεν, ἀλλ᾽ 
ο΄ ἐπειδὴ ἀφίκοιντο εἰς τὴν ἡλικίαν χρήσιμοι γίγνοιντο. 
᾿ς Τὰ ἔδιο ποχέ, ὅπως Ἰο868 ἰΐβ. Ῥουγασ ονεσ (ἢ βεοομᾷ οὗ ἔνγο οἰδιξοβ, 
διὰ ἐμ τηθδηΐηρ ̓β βρρ! θᾶ Ἐν ἄν. 

ΕΠ οδοο μιν ἤν βυιδεῖν, ἔπος ἕ τι δικοιόναπου ἂν καὶ ὁσιώτωτου 

ο΄ ἔῤη τε ζῶν καὶ τελευτήσας ἀτιμώρητος ἂν ἐγίγνετο. 

᾿ Τυρβίαποοβ ποοᾶ ποὲ δ τηῸ Εἰ ρ! θα : 45 δὲ {Π]Ππεἐγαίίομ, τὸ ΠΡΣ 
᾿ ποξῖοθ ἴπ δοποϊ βίοι ἐμο υἱγέμδ!γ θαξ ποῖ ἤουτηδ!ν ἰάθμεῖοαὶ οου- 
᾿ βἐγαοξίοι ἴῃ ϑόρΡἈ. ΕἸ. 1το22, Εἴθ᾽ ὥφελες κιτιλ,. πάντα γὰρ κατειργάσω---- 

 ΥΠΘΓΘ ΘΟΠΒΘΟΠΘΠΕΙΥ νγα ποϑὰ ποῖ βΡΡΟΞΘ δὴ δ] ρεο οἵ ἄν. ΤῊΘ υϑᾶρθ 
Βερίηβ υἱέ Ἡοτηοῦ: οἵ. ΤΙ. υἱ. 348, Ἔνθα με κῦμ᾽ ἀπόερσε. 

 ᾧ δ8. . Ἑαΐατο Τπάϊοδεϊνο τ ἢ ἄν. 

 ΒΆρΡ. 615 ἀ, οὐχ ἥκει, οὐδ᾽ ἂν ἥξει δεῦρο. 

᾿ς ἈΡΟοΪ. 29 ο, ἤδη ἂν... ἐπιτηδεύοντες διαφθαρήσονται. 

Β΄ ΤΩΡ. 222 8, ἰδὼν ἄν τις... εὑρήσει. 
Ἐσυιγᾶ, 281 ἃ, καὶ νῦν οὐδ᾽ ἂν ὁτιοῦν ἀποκρινεῖ; 
Ῥμάν. 227 ὃ, οὐκ ἂν οἴει με καὶ ἀσχολίας ὑπέρτερον πρᾶγμα ποιήσεσθαι ; 

ο δὲ Εαΐαυγο Ἔχοθρ ϊομδ!!ν γοξαὶπβ ἐπιῖβ ἂν ἰὼ Οτγαϊο ΟὈ]αθδ. 
Ὁ Ζέ,σ. Ἰ10 6, τὸν αὐτὸν ἂν ἐπαινέσοι. 

ΟἿ Ιβοοὺβ ἱ. 32, προσηπείλησεν ὅτι δηλώσοι ποτ᾽ ἄν. 

ᾧ 69. Ὁ. Οοπ͵αποίϊνο Ῥοξοπεϊδὶ (ὐοηβεστιοἐϊομβ. 

ς Π:ὸ Οὐοπϊαποξίνο Ῥοΐοπεϊδὶ ὰ8 δΙνγαγβ ἃ αοἰἐδογαίίυε ταθδυΐηρ, 
ΒΟ Βουγονον δά πηϊέβ οἵ ζαγέμον ἀἰβεϊποίίοηβ, δοοογάϊηρ ἴο γαγίουβ 

ἔ α. ἴπ τηδέξουβ οἵ αρβέγαοϊ ορὶ πίοι, ἰύ 15 " Τγοβιιηιρεῖυο. 
Τὴ τιδέξοτβ ἴπ νοὶ ἐπ 011} 'β οοποογποᾷ, 1 15 

τ΄ β, Ῥεϊιδεναιζοο (1πι ἃ τλοτθ βρθοίαὶ 5656} ὑγμθα ἐπ βοπέθποθ ἰ8 
᾿ ἀπιοττορπέεῖγ : 
᾿ γ. Ἡονίαϊοτῃ οὐ ἀφλοτίαίονῳ, σθὰ ἰπθ βομέθποθ 18. ποῖ ἱπέου- 
 χυρδέῖνο,Ἠ 

Οὐϊγ ἔδιο ἤγβύ οὗ ἔμεβο μβοδὰβ γτοαυῖγοβ {Ππβέγαξίοη ΒΥ Ὄχδιηρίοβ ΒΟΓΘ, 

" ΤΗΐβ υδ ἰθ οοπδηοὰ ἔο ποραξΐνο βοπέθῃοθβ, 

Ι, 2 
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α. Ῥγοβαμηρίϊν 1186. 
ὙΠ μή. 

Θουρ. 462 6, μὴ ἀγροικότερον ἦ τὸ ἀληθὲς εἰπεῖν. 

ἜδρΡ. 6ο8 ὁ, μή τι ἄλλο ἦ παρὰ ταῦτα; 

ΞΡ. 194 6, ἀλλὰ μὴ οὐχ οὗτοι ἡμεῖς ὦμεν. 

ἈΡο]. 39 ἃ, μὴ οὐ τοῦτ᾽ ἦ χαλεπόν. 

ΤῊ Ταίοαξίνο 15. αἴβοὸ πβοᾶ νὴ μὴ ἃπα μὴ οὐ 5᾽ΠΗ]ΠΔΥΪΥ : 6. 5. 
Ἐπύπι γᾷ. 298 ο, μὴ οὐ λίνον λίνῳ συνάπτεις ; ἃπᾶ (μοῦ ἰηὐουτοραῦϊν ] υ) 

Ῥγούαρ. 312 ἃ, ἀλλ᾽ ἄρα μὴ οὐχ ὑπολαμβάνει----- θαὺ ΡοΥΒαΡΒ, ὕμθη, γοὰ 

ἄο ποῦ βιρροβο.ἕ» 

ἍΝ 1 ὅπως μή. 

ΟΥαῦ, 430 ἃ, ὅπως μὴ ἐν τοῖς ζωγραφήμασιν ἦ τοῦτο, .. .. ἐπὶ δὲ τοῖς 

ὀνόμασίν οὔ. 

ΤῊ6 Τηαϊοαίνο 15 αἶθο πδοὰ νυ ἢ ὅπως μή. 

Μομῃο 77 ἃ, ὅπως μὴ οὐχ οἷός τ᾽ ἔσομαι. 

Ῥηφᾶο 77 Ὁ, ἐνέστηκεν ὃ νῦν δὴ Κέβης ἔλεγε... .., ὅπως μὴ... .. δια- 

σκεδάννυται ἡ ψυχή. 

δ 600. ὙὙὋΕ οὐ μή. 

Ῥαββίηρ ΒΥ {86 φοταπιοι 86 (ΑοΥἶβι), γγθ Βαᾶνθ ἐμ Ῥγοβθηῦ Ὑῖα 
οὐ μὴ ἴῃ : 

ἜΘΡ. 341 ὁ, οὐ μὴ οἷός τ᾽ ἧς. 

ῬΆΣΘΡ. 48 ἃ, οὐ μὴ δυνατὸς ὦ. 

ΟΥ̓ Ιβοθαβ νὴ]. 24. Ρ. 71, οὐ μὴ εἰσίῃς. [80 ΒΘΙΚΚΘνΒ οαἀϊείοη : ἐμο 

ΖυγΙο οαϊύονβ ον εἴσει εἰς ἔγοτη ΒΘ ΚΙΚοτ᾿Β οοπήθοῖασθ.] Χρη. 
Οὐτορ. ὙΠ]. 1. 5, οὐ μὴ δύνηται. ϑορ!ι. Ο. Ο, το24 (βου Μ55.) 

οὐ μή ποτε... ἐπεύχωνται. 

ΤΊΘ δΟ]]Πουγίηρ 15 ΟἿΪΥ ἃ ναυϊαύϊοη οἵ {π6 τ86 τὴ οὐ μή, πολλοῦ 
δεῖ ἰδ μα ϊηρ' ἃ5 ἃ ΤΊΘΡ6 Ααἀγοῦ ἴῸΓ οὐ. . 

Θοτγρ. 517 ἃ, πολλοῦ γε δεῖ μήποτέ τις τοιαῦτα ἐργάσηται. 

δ 61. ο. Οοπϊαποίίνγο Βαθ᾽αποξίνο Οπϑέγιοιϊοηϑ, 

ΤΊ Φ]Πονσίηρ δομθ προ θ6 τηθηἰϊομϑᾶ, 

α. ΑἴΔΟΡ σκοπεῖν, ὁρᾷν, δά ἔπθ {|κ, τ μή. (ΤῊΪΒ 18. δ 1 

τ γ ὑπ6 Οταύϊο ΟΡ] θὰ οὗ Ὁ. α.) 

Ῥῃάν, 26ο ἃ, σκοπεῖν μή τι λέγωσι. 

ΟοΥρ. 512 ἃ, ὅρα μὴ ἄλλο τι τὸ γενναῖον καὶ τὸ ἀγαθὸν ἧ. 

ἢ 62. ΤῊΪΒ τπι86 ἰβ ἔγοαυθηῦ ἴῃ ἐπ Τηάϊοδεϊνο : 6. ρ. 
[μἃ. 170 Ὁ, ὁρῶμεν μὴ Νικίας οἴεταί τι λέγειν, 

πῶς μα Δ Δ αλχυΣ 
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: Βορῇ.. 235 8, διστάζομεν ἔτι μὴ τυγχάνει κιτιλι 
᾿ς ΤΥ. 2τό ο, σκεψώμεθα μὴ... λανθάνει κιτιλ. 

᾿ς ΤΌ. 218 ἃ, φοβοῦμαι... μὴ... ἐντετυχήκαμεν. 

Ρμαᾶο 846, φοβεῖσθε μὴ δισελόνρω:. . διάκειμαι. 

κ 63. β. Αἴτον πρίν, νεττμοὰὺ ἄν, ἴπ ποραξῖνθ βοπέθμοοϑ. 

: Ῥμωᾶο 62 ὁ, μὴ πρότερον αὑτὸν ἀποκτιννύναι δεῖν, πρὶν ἀνάγκην τινὰ 

᾿ ὁ θεὸς ἐπιπέμψῃ. [80 41} (9 Μ55. 

ο Ἴβοαξ, τόρ Ῥ, τὸν γὰρ προσελθόντα οὐκ ἀνίης πρὶν ἀναγκάσῃς .. .. 

ἄνω 813 ἃ, οὐδὲ ἔκπλυτον φρο γίγνεσθαι τὸ μιανθὲν πρὶν φόνον 

τ Ὶ μων ὁ δρέσανα Ὑνχὴ τί. 

Ἶ 64. γ. Αδιον σκοπεῖν, ὁρᾷν, ἀπιὰ ἐμ ΕΚ6 ὙΠ ἐάν. 

Οὐο 48 ὁ, ὅρα τῆς σκέψεως τὴν ἀρχήν, ῥδαροαν ἐθδιλὴν ποῖ 

Ῥμεράο 1οο ς, σκόπει δὴ τὰ ἑξῆς ἐκείνοις, ἐάν σοι ξυνδοκῇ ὥσπερ ἐμοί. 

Θοτρ. στο ", σκόπει δὴ καὶ τόδε ἐάν σοι δοκῶ εὖ λέγειν. 

Οαστη. 167 ", σκέψαι ἐάν τι περὶ αὐτῶν εὐπορώτερος φανῇς ἐμοῦ. 

ΟΥὨ Τρ γβίαβ χν. 5. Ρ. 144, σκέψασθε ἐὰν ἱκανὸν γένηται τεκμήριον. 

Απάοο. ἱ. 37. Ρ. 6, ἀναμιμνήσκεσθαι ἐὰν ἀληθῆ λέγω. Απά ρτῖ- 

᾿ΤΉΔΙΠΎ Ηοτπεν (Τ εἸ}, Οτ. ατ. ὃ 877), 1]. χν. 32, Ὄφρα ἴδῃ, ἤν τοι 
χραίσμῃ. 

᾿ς ΔΕ ἴβ ποτὲ ποξϊοῖπρ' πρὸπ ἐπῖβ ἀξαρσο ἴβ, ἐμαῦ ἐὰν ρῖνοβ ἃ ἀϊῇ- 
ΟΠ ἰοτγεηξ Βἰηδάο οἵὁἨ πιοαπίηρ ἔγοτυ ἐδ ποῦ τιβυδὶ εἰ, ΤῊο ααοβέϊοπ 
 ρυλτηϊξίοα ἰ5 γοργοβοηΐοα ὈῪ ἰύ ἃβ ἃ ρουίθοι Υ ορθῆ ὁμ6; ὙΒΘΓΘΔΒ εἰ 

 ψνουᾶ δἴηέ ἔμ βρϑαϊκουβ ἐογορόπθ οοποϊ βίοι, ἀπὰ σἶνθ 8 οουξαΐῃ. 
Ἷ ΔΡΡΘΆΓΆΠΟΘ οἵ Ροβίξνθηθεβ. ᾿Ἐὰν 18 ἐβογοίογθ οἤόοβθπ ἴοσ ἐμ βᾶκθ 
᾿ οἵ οχρτοδείηρ τηογο ροσῖθοϊ οουτγίοβυ, ἱπ οομίοχἐβ ΒΌΟἢ 85 {Π086 γαὶ 
᾿ς ρΐνου, το γοϊαΐο ἴο {Π6 οοπάποξ οὗ {π6 ἀϊαίορτιο. 

δ 66. ὃ. ὙΠ ὃς ἄν. 

᾿ς διε αἰβοτεπέ βῃβάθβ οὗ τηϑδηΐϊηρ ργοξοπίθα Ὀν ὃς στ ἢ ἐμ6 Τπάϊοᾶ- 
᾿ς ἐἶνο δπὰ ὃς ἂν ψυἱτῃ ἐμ Οὐπἰιποξίνο ἀγὸ Ῥᾶγα}}61 τ ἐμ ἐμοβο ἰαβὲ 
᾿ ροϊηϊοα οαΐ ἴπ ἔθ οα86 οὗ εἰ ἀπᾶ ἐὰν αἴξεον σκοπεῖν. ΤῊΘ τηθδηϊης 
᾿ς το ὃς ἂν θδδγβ θροὴ ἃ ἀου δε] τοδᾶϊηρ ἴθ Ῥμδάο 96 ἃ, ργθεθηῖν ἰὸ 

Ξ 1. 21] Ο, οἷον ἂν ἦ τὸ παρόν, τοιαῦτα ἐστί---- νογα οἷον ἂν ἦ Ἰοδνο5 

ἴξ αυϊξα ἀπάοξοντηϊποα οἵ υυδὲ Κίπὰ τὸ παρὸν 18. 

Ῥηαάο 98 6, ἐμοὶ βέλτιον δέδοκται ἐνθάδε καθῆσθαι, καὶ δικαιότερον 

παραμένοντα ὑπέχειν τὴν δίκην ἣν ἂν κελεύσωσι. Ἡδτο ὁ ἰΒ πού 

ἐμαὶ ἣν ἂν κελεύσωσι [8 ΔΗ ζαΐαγο ἴοτοθ, [0 {π|6 Ῥομδὶν Βαὰ 
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Ῥδθη δυγαγἄθα: Βυΐ 6 ρίνθβ {π6 τηθαπίηρ “ἐμαὺ 1ὑ 15 τἱσῃῦ ἴο 
Βίαυ δηᾷ δρϊάθ ἐπ ρϑμαϊέυ, ψδέθνον ἴΕ θ6, σγβῖ οι {Π6Ὺ πᾶνθ 
ἀὐγαγ θα. 

ῬΙμερᾶο οὅ 8, ἄν τί σοι χρήσιμον φαίνηται ὧν ἂν λέγω, πρὸς τὴν πειθὼ 

περὶ ὧν ἂν λέγῃς χρήσει (ἰακίηρ' ἴῸΥ σγαηὐοα ποτ (Π6 τϑδαϊηρ ὧν 

ἂν λέγῃς)--τ-' γοὰ οδῃ ΔΡΡΙΥ 10 ἴο βαυβέγίηρ' γου Έ6 1} 1 σοϑρθοῦ 
ἴο γοῦγ οδἠθούϊομβ, τυ βαΐθυο ἐπου θ6.΄ [10 15 ὄτπιθ ἐπαῦ ἐπ 
οὈ]θούϊομβ μΒαὰ ργθοθάρα ; Ῥαύὺ {18 ΟὨΪΥ ταδῖτθθ ἔπ ᾿ἰπβίδμοθ 

ῬΆΓΆ]16] ἕο {π6 Ἰαϑῦ : ἂπὰ σβαῦ ὧν ἂν Ἰηὐἰτηδίο5 15, ἐπαῦ ϑοογαῦθβ 
ἄοοβ ποῦ ψῖβῃ ἰο Ῥἱπα Οδθθβ ὅο {π6 ῥγθοῖθα οαϑθ ἢθ 88 βίαίοαᾶ. 
Α5 7.80 Ῥοΐογθ μΒθ πδα βαϊὰ ἐξεπίτηδες πολλάκις ἀναλαμβάνω, ἵνα 

μή τι διαφύγῃ ἡμᾶς, εἴ τέ τι βούλει προσθῇς ἢ ἀφέλῃς,----ἰο τ ΒΙΟΗ 

Οὐϑθοβ δᾶ σιγά θα]ν τ ρ] 16 ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔγωγε ἐν τῷ παρόντι οὔτ᾽ 

ἀφελεῖν οὔτε προσθεῖναι δέομαι,----6 πον, ὈΥ σὶνίπρ' ἃ σοτοναἷ, ἔαγι 

ἴο {16 βεπίβθμοθ, ἰθᾶνθβ ἃ Ιοορῇο]6 ΟρΘη ἴον Γαύασο αυδὶΠοαίϊοιι. 

ὃ 06. 4, Ορύαἰινο Ῥοξδπέϊαι Οὐπβύγιποίοηβ. 

α. ΥΠοαῦ ἄν, ΘΧΡΥΘββίπρ β᾽ τ Ρ]6 Ῥοββι 1 τέγ. 

Τιερο. 777 ο, πρὸς ἅ τις ἅπαντα βλέψας διαπορήσειε. 

Ἐπέηγά. 298 6, (Α) Οὐκοῦν τὸν σαυτοῦ πατέρα τύπτεις ; (Β) Πολὺ 

μέντοι δικαιότερον τὸν ὑμέτερον πατέρα τύπτοιμι. 

αοτρ. 492 ", τί τῇ ἀληθείᾳ αἴσχιον καὶ κάκιον εἴη ; 

Ῥμθᾶο 88 ο, μὴ οὐδενὸς ἄξιοι εἶμεν κριταί, ἢ καὶ τὰ πράγματα αὐτὰ 

ἄπιστα ἧ----ντίοτο ὑῃ6 Ορίαὐνθ, 85 ἀἰβοϊρυ βῃθα ἔγοτη ἐπ Οοπ- 

ἡαποίϊγο, ἀθμοίθθ ἃ ἐγδηβιουυ ἃ8 ορροβϑθὰ ἰο ἃ ρογιπδπθηΐ 
ΘΟ ΠΟ ΘΠΟΥ. 

δ. 67. β. Ιου ἄν, ἐπΐθ Ῥοίπρ ἀπἀογβέοοα ἔγοτη ἃ ργθοθάϊηρ, 
οοοτάϊηδίθ βοηΐθηοθ. , 

Βερ. 36ο Ῥ, οὐδεὶς ἂν γένοιτο, ὡς δόξειεν, οὕτως ἀδαμάντινος. ΟἿ. 

ΤΗσογά. νἱ. 89, δημοκρατίαν... οὐδενὸς ἂν χεῖρον [γιγνώσκοιμι], 

ὅσῳ καὶ λοιδορήσαιμι. 

ΞΡ. 106 6, κρατοῖντ᾽ ἂν ὑπὸ ἔρωτος, ὁ δὲ κρατοῖ. 

Ῥμεράο 99 8, εἰ. .. λέγοι, ... ἀληθῆ ἂν λέγοι" ὡς μέντοι. .. ποιῶ, ... 

πολλὴ καὶ μακρὰ ῥαθυμία εἴη τοῦ λόγου. [8ο Ὅχοπ. δῃᾶ ἔδγοθ, 

οἶμον Μ55.] ' 

ΟΒμδρια. 1746, (4)... ὠφελοῖ ἂν ἡμᾶς. (Β) Ἦ καὶ ὑγιαίνειν ποιοῖ; 

ΣΟ ἰβ ἐμ σϑδάϊπρ οἵ Οχοη. δῃιὰ ἰοὸ ὃθ ργοζοιτοᾶ, 850 Ηδττοδηπ δηὰ 
ὁη0 οἶμον σοοὰ ΜΒ, Βυΐ ροῦῆαρβ ἐμθ Ζυτίοι οἀϊξοτβ, 
{86 οὔιοσ σοδαϊηρ.---ὧν λέγειε---ουρδὲ 
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᾿ς Βορ. 382 ἃ, (Α}) πότερον διὰ τὸ μὴ εἰδέναι τὰ παλαιὰ ἀφομοιῶν ἂν 
ο΄ Ψεύδοιτο; (Β).... (4) ᾿Αλλὰ δεδιὼς τοὺς ἐχθροὺς ψεύδοιτο; 

᾿ς 68. γι ὙΠ ἂν ἴῃ οἴδαβοβ μοτο ἐμ ἂν Δάἤογθβ οἰ βου ἐὸ ἐῃθ 
ΟΡ, δηᾶ ποὲ ἐο ἐμθ- Ἠοϊδεῖνε Ῥγοποὰμ οὐ Ῥαγέϊοϊ ὈῪ ψ ΐοι (86 
ο᾽δῦκο ᾽β ἱπέγυἀδυοοᾶ, 

ὩΣ ϑγτηρ. 18] ἃ, ὡς ἂν κοσμιώτεροι γίγνοιντο... δεῖ χαρίζεσθαι. 

᾿ς 1. 100 6, δοκῶ μοι ἔχειν μηχανήν, ὡς ἂν εἶεν κιτιλ. 

᾿ῬΝΩν, 230 ", ἀκμὴν ἔχει τῆς ἄνθης, ὡς ἂν εὐωδέστατον παρέχοι τὸν 
: τόπον. 

Οοτα. 453 ο, ἵνα οὕτω προΐῃ, ὡς μάλιστ᾽ ἂν ἡμῖν καταφανὲς ποιοῖ. 

: Ἠΐϊρ. Μὰ. 283 6, οὐχ οἷός τ᾽ ἦσθα πείθειν, ὡς... ἂν... ἐπιδιδοῖεν. 

Γ Ῥμμδο 82 ὁ, δὶ ἐπιθυμίας ἐστίν, ὡς ἂν μάλιστα αὐτὸς ὁ δεδεμένος συλ- 
λήπτωρ εἴη. : 

᾿ς Ῥγοίαρ. 318 6, εὐβουλία... ὅπως ἂν ἄριστα διοικοῖ. 

ος ΤΥ. 207 6, προθυμοῦνται ὅπως ἂν εὐδαιμονοίης. 

' Οτδῦ. 305 8, κινδυνεύει τοιοῦτός τις εἶναι ὁ ̓ Αγαμέμνων οἷος ἃ ἂν δόξειεν 

αὐτῷ διαπονεῖσθαι. 

ΤΌ. 3098 6, οὐδ᾽ εἴ τι οἷός τ᾽ ἂν εἴην εὑρεῖν, οὐ συντείνω. 

, ρα. Ἴοο 6, ἡδονῇ δὲ τῇ τοῦ χαίροντος, εἴτε βελτίων εἴτε χείρων ἂν 

εἴη τις, κρίνοιτο ὀρθότατα. 

ΟΥ Απέϊρβο ἱ. 1. Ῥ. 118, ἐβουλεύετο ἡ ἄνθρωπος ὅπως ἂν αὐτοῖς τὸ 

᾿ φάρμακον δοίη, πότερα πρὸ δείπνου ἢ ἀπὸ δείπνου. 

᾿ς ΤῈ πιὰν ΡΒ ποίοᾶ, ἐμαὶ ἐπθθθ οἴδιιβοβ ἃγθ ποὺ ϑαδήαποίίνο, ἀπά 
᾿ ἐμιαΐ ἐπ185 αἰ βογθοθ τηδυκβ οδ΄ {Πμ686 ἰηβίδηοοβ ἔγοτη βαο 88. Ἦθρ. 
᾿ς 412, φιλοῖ,..... ὅταν οἴοιτο κιτιλ., Τιερσρ. 661 ο, ἔλαττόν [ἐστι κακὸν 

3 ἂν ὡς ὀλίγιστον ὁ τοιοῦτος χρόνον ἐπιζῴη, ὙΠΟ τηυδὺ Ὀ6 ΒΘΡΑγαίοΙΥ 

᾿ δοοοσῃέορα ἴον. 

δ 69, ὃ, ὙΠ} ἄν, Θααϊγ] εἶν ἴον (π6 Εἰ αέατο. 

(δ᾽) ἘΟΙ]ονπρ ἃ Ἐαΐυγο ἴῃ ἔπ Ῥεοξαβὶβ. 

Ῥμεᾶο 1οἡ ς, ὁ κίνδυνος νῦν δὴ καὶ δόξειεν ἂν δεινὸς εἶναι, εἴ τις αὐτῆς 

ἀμελήσει. 

ἈΡοΪ. 35 ἃ, εἰ... ἔσονται, αἰσχρὸν ἂν εἴη, 

870. (δ) γοϊονίος ἃ Οοπ͵αποξίνο τ Ἐἢ ἂν ἴῃ ἐπι Ῥγοΐαβίβ. 

ἜρρΡ. 556 ἃ, ἐάν τις προστάττῃ... .,, χρηματίζοιντο ἄν, ὅ0 402 ἃ. 

όγτηρ. 200 6, ὅταν τις λέγῃ, εἴποιμεν ἄν. 

Ῥμάν. 244 Ὁ, ἐὰν δὴ λέγωμεν .. ., μηκύνοιμεν ἄν, 

ῬΆΠ]ΟΡ. 55. 6, ἄν τις... χωρίζῃ. ..) φαῦλον... ἂν γίγνοιτο. 
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ὃ 71. (δ ἘΟΙονΐηρ δὴ πα ϊοαίίνο, ἱπνοϊ νίπρ' ἃ Εαὔπιτο πιθαπΐηρ,, 

Ξγπιρ. 208 ὁ, εἰ ἐθέλεις εἰς τὴν φιλοτιμίαν βλέψαι, θαυμάζοις ἄν... .., 

εἰ μὴ ἐννοεῖς κιτιλ.--νΠθγο εἰ ἐθέλεις βλέψαι 15 ἃ νἱγέυλ!! Ἐ᾿αύαγθ. 

ἈΡοΪ]. 37 ὁ, πολλὴ ἄν με φιλοψυχία ἔχοι, εἰ οὕτως ἀλόγιστός εἶμι κιτιλ, 

Ῥϑοᾶιβθ {Π6 ἔαοῦ 18 ποῦ 80 αϑ ψ6ύ. 

Ῥιοίαρ. 349 0, οὐκ ἂν θαυμάζοιμι, εἰ... ἔλεγες----ὈΘοδῖιβΒθ 1 ἄο ποὺ 

ζἄηοιῦ ἴδ 6 ἰοῦ α8 οί. 

ταῦ. 428 Ὁ, εἰ μέντοι ἔχεις τι σὺ κάλλιον τούτων λέγειν, οὐκ ἂν 

θαυμάζοιμι. ὶ 

Τιδοθο5 186 ο, εἰ δὲ Νικίας... μεμάθηκεν, οὐκ ἂν θαυμάσαιμι. 

ὃ 72. 6. Ορίαξινο ϑαθ)]αποίγο Οὐηβεγ οί 8. 

α. ὕπᾶον ρυϊποῖραὶ Ορέδεϊνθ βοπέθηοθθ τυ οὐ που ἄν (566 
δον, δὲ 66, 67)---ἰμο Βαθ)αποίίνγο βοπύδποθ Ῥοΐηρ, 

(α') οϊαίνο. 

ΟὐοΥρ. 512 6, τίν᾽ ἂν τρόπον τοῦτον ὃν μέλλοι χρόνον βιῶναι ὡς ἄριστα 

βιῴη ; 
ΜθποῸ 92 6, πῶς οὖν ἂν εἰδείης περὶ τούτου τοῦ πράγματος... οὗ 

παντάπασιν ἄπειρος εἴης ; 

Οἱ Ἠοπι. Οα, χι. 291, Κερδαλέος κ᾽ εἴη... ὅς σε παρέλθοι, ἵΥγ. 222, 

“Ὃς τὸ καταβρόξειεν ... οὔ κεν βάλοι, χγ. 358, Λευγαλέῳ θανάτῳ, ὡς 

μὴ θάνοι ὅστις ἔμοιγε... φίλος εἴη. 

ὃ 78. (α Αἀγουθιαὶ. 

Τιορο. 730 6, μετόχος εἴη, ἵνα ὡς πλεῖστον χρόνον ἀληθὴς ὧν διαβιοῖ, 

Μομο 98 ο, ὠφέλιμοι ἄνδρες ἂν εἶεν, .. εἴπερ εἶεν. 

ἮΘΡ. 541 ἃ, ὡς ἂν γένοιτο, εἴπερ ποτὲ γίγνοιτο, δοκεῖς εὖ εἰρηκέναι. 

Ῥο]Ι ΠΟ. 295 ὁ; εἴπωμεν... ἰατρὸν μέλλοντα... ἀπέσεσθαι.. .. συχνόν, 

ὡς οἴοιτο, χρόνον, ἂν ἐθέλειν κιτ.λ. ; 

Οἱ, ομπι. 1]. ν. 214, ἀπ᾽ ἐμεῖο κάρη τάμοι ἀλλότριος φώς, Ἐΐ μὴ ἐγὼ 

τάδε τόξα φαεινῷ ἐν πυρὶ θείην, Ο(. χὶϊ. τού, μὴ σύ γε κεῖθι τύχοις, 

ὅτε ῥοιβδήσειεν, 1). 114, Τὴν δέ κ᾽ ἀμυναίμην ὅτε μοι σίνοιτό γ᾽ 

ἑταίρους, χχὶ. 114, Οὔ κέ μοι ἀχνυμένῳ τάδε δώματα πότνια μήτηρ 

Λείποι ἅμ᾽ ἄλλῳ ἰοῦσ᾽ ὅτ᾽ ἐγὼ κατόπισθε λιποίμην. 

ᾧ 74. β. ὕὍπάον ρῥυϊποῖραὶ πα ϊοδέϊνο βοπΐθποο, μοι ἐπ ἀοροπᾶοηὐ 
ον ἰβ ἱηοηἀθα ἕο Ῥθίοπρ' ὕο 411 {ϊπιο---ἶπ6 Θ'αθ᾽αποίϊγο βθηΐθμοθ 
Ῥεϊηρ 

(81) Βοϊαξίνο. 
ορρ. 789 Ὁ, οἷς μὴ καθεστήκοι καταστατέον [ἐστὶν] ἱερέας, 
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ἐξ. Οὗ Ηομι. ΤΙ ν. 40, οὐ δηναιός, ὃς ἀθανάτοισι μάχοιτο, Οἀ, νἱ. 286, 

ο΄ Καὶ δ᾽ ἄλλῃ νεμεσῶ, ἥτις τοιαῦτά γε ῥέζοι, 1ϊϊ. 310, Ἔκ τῶν ἀνθρώπων, 

᾿ ὅθεν οὐκ ἕλποιτό γε θυμῷ. Απάοο. 1ϊϊ. τ. Ρ. 23, τοῖς ἔργοις ἀφ᾽ ὧν 

᾿ ἃ 76. (8) Αἀνενθαὶ. 
᾿ς ἘΘΡ. 4τοο, οὐχ οὗ ἕνεκά τινες οἴονται καθιστᾶσιν, ἵνα... θεραπεύοιντο. 
᾿ς Ἑυϊιγά. 296 ε, οὐκ ἔχω ὑμῖν πῶς ἀμφισβητοίην.... ὅπως οὐ πάντα 

; ο΄ ἐπίσταμαι. 

΄΄. Θουσ. 448 6, οὐδεὶς ἐρωτᾷ, ποία τις εἴη ἡ Γοργίου τέχνη. [ϑ'ο τηοϑὲ 

: 1 ποῖ 8}} οἵ ἐς Μ55.]} 

Α΄. 1. 135 8, τυραννοῦντι δέ, ὡς μηδὲ ἐπιπλήττοι τις αὐτῷ, τί τὸ συμ- 

τ΄ βησόμενον ; 
ΟΥ̓ Ποπι. Οἁ. χῖν. 374, Ἐλθέμεν ὀτρύνῃσιν, ὅτ᾽ ἀγγελίη ποθὲν ἔλθοι, 

τ΄ χνΐΐ. 250, ΓΑξω τῆλ᾽ Ἰθάκης, ἵνα μοι βίοτον πολὺν ἄλφοι. 

70. (ΒΘ Αἀνγονθῖαὶ τ ἢ εἰ, 

Ῥοϊπο. 268 ἃ, τοῦτο... [ἐστὶ] ποιητέον, εἰ μὴ μέλλοιμεν κ-τιλ. 

Μϑμο 80 ἃ, εἰ ἐντύχοις αὐτῷ, πῶς εἴσει ὅτι τοῦτό ἐστιν; 

Ἡΐρ. Μα. 201 8, ὅρα γάρ, εἰ... τοῦτο φαῖμεν εἶναι καλόν. 

Τεσσ. 642 ἃ, ὁρᾶτε τί ποιῶμεν, εἰ ταῦτα μὲν ἐάσαιμεν κ-τ.λ. 

10. 658 ο, εἰ... τὰ πάνυ σμικρὰ κρίνοι παιδία, κρινοῦσι τὸν τὰ θαύματα 

ἐπιδεικνύντα. 

Οβδστη. 173 ς, εἰ δὲ βούλοιό γε, .. . συγχωρήσωμεν κ-τιλ. 

ῬΗφᾶο ο1 ἃ, οὐ γὰρ ὅπως... δόξει ἀληθὴ εἶναι προθυμηθήσομαι, εἰ 

μὴ εἴη πάρεργον. Οἷ, {6 Βατηὴθ ρὮγαβθ, θπὲ ὑπάθὺ δὴ Τπῆηϊςῖνο 

Βοπΐομοθ, θρ. 41τι 6; δηᾶὰ Αἀσ. ἘΦ}. ΝΊο. Υ. ἱν. 5, λέγεται ὡς 

ἁπλῶς εἰπεῖν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις, κἂν εἰ μή τισιν οἰκεῖον ὄνομα εἴη, τὸ 

κἔρδος. 
σὲ Ἠοπι. Οἀ, νἱῖ. 51, θαρσαλέος γὰρ ἀνὴρ ἐν πᾶσιν ἀμείνων ἜἜργοισιν 

τελέθει, εἰ καί ποθεν ἄλλοθεν ἔλθοι. Ατ΄. ἘΠῚ. Νῖο. 1. ἵν. 7, εἰ 

τοῦτο φαίνοιτο ἀρκούντως, οὐδὲν προσδεήσει τοῦ διότι. Τ᾽ γβὶαδ 

χχχῖν, 6, τί τῷ πλήθει περιγενήσεται, εἰ ποιήσαιμεν κιτιλ. ; 

 877.γ. ὕπάον δὴ Τηβηϊείνθ βοπίθηοο--- τ ΒΟ ΠΘΟΘΒΒΑΥΙΥ Ἰθανο8 
᾿ς ἔδιο ἐΐπιο οἵ ἔμο Τ)οροπάοπὶ Ὑ εγν, δ ἀπᾶθν ἐμ ἰαβὲ μοδὰ, ἀπάθῆποά. 

Ἷ Οἴαστη. τόφ ἃ, εἰ δοκεῖ τις ὠφέλιμα καὶ ἑαυτῷ ποιεῖν καὶ ἐκείνῳ ὃν 

ἰῷτο. 

Τιγβὶβ 212 ἃ, εἰ ὁ ἕτερος φιλοῖ, φίλω εἶναι ἄμφω. 

Τποοξ, τό4 8, δεῖ γε μέντοι [τοῦτο φάναι), εἰ σώσοιμεν τὸν πρόσθε 

λόγον, 
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Ῥμαᾶο οδ' ἃ, προσήκειν φὴς φοβεῖσθαι, εἰ μὴ ἀνόητος εἴη, τῷ μὴ 

εἰδότι, 

Ῥγοΐασ. 316 ο, οἴεται τοῦτο γενέσθαι, εἰ σοὶ ξυγγένοιτο, 

Τρρσρ. 927 6, τὸν νοῦν, ᾧ καὶ βραχὺς ἐνείη, προσέχοντα εὐεργετεῖν. 

Ῥμεάο 85 ἃ, κινδυνεύοντα διαπλεῦσαι τὸν βίον, εἰ μή τις δύναιτο οὐ λ 

λέστερον. .. διαπορευθῆναι. 

ΟΥ̓ Ἡσπι. Τ1|. ἱν. 262, σὸν δὲ πλεῖον δέπας αἰεὶ Ἕστηχ᾽, ὥσπερ ἐμοί, 

πιέειν ὅτε θυμὸς ἀνώγοι, Οα. χχῖν. 253, Τοιούτῳ δὲ ἔοικας, ἐπεὶ 

λούσαιτο φάγοι τε, Ἑὑδέμεναι μαχακῶς. Το. 1. 120, ἀνδρῶν σω- 
» ’ » ᾿ ᾽ "»“ « , 

φρόνων ἐστίν, εἰ μὴ ἀδικοῖντο ἡσυχάζειν. 

ὃ 78. Νοίο ἐμαῦ {πθ ρυϊποῖρ]θ οἵ ἔπ Ορέαἰνοβ οἰδββιβοα ἀπάον (β) 
δηα (γ) 15 {μι βᾶπὶθ θββθῃἐα!γ. Ἡθυτηδπη (1)6 Ῥαγί, ἂν) πούῦϊθοβ {89 
ἀβᾶρθ ἀπᾶσγ (γ): Ὀαὺ ἐμ6 οχίθηὺ οἵ [86 ρυϊποῖρ!θ μὰβ ποῦ δἰἰγδοίοα 
αὐϊοηίζοη. 

ὃ 79. ἢ, Τηβηϊξινο Οὐπβίγιοί 8. 

Τηβηϊεῖνο αἴνον ᾿ο]αύϊνο Ῥυοποιηβ δηἃ Α ἀν ογθΒ. 

ἘδΡ. 415 6, εὐνὰς... τοιαύτας, οἵας χειμῶνός τε στέγειν καὶ θέρους 

ἱκανὰς εἶναι. 

Οὐοτρ. 457 ἃ, εἰπόντες τοιαῦτα, οἷα καὶ τοὺς παρόντας ἄχθεσθαι. 

Ῥχγοίαρ. 334 6, χρῆσθαι ἐλαίῳ... ὅσον μόνον τὴν δυσχέρειαν κατα- 

σβέσαι. 

ΤΗροῦ. τότ Ὁ, οὐδὲν ἐπίσταμαι πλέον, πλὴν βραχέος, ὅσον λόγον παρ᾽ 

ἑτέρου σοφοῦ λαβεῖν. 

Ῥγοίαρ'. 330 6, φάναι τῆς ἀρετῆς μόρια εἷναι οὕτως ἔχοντα .. ., ὡς οὐκ 

εἶναι κτλ, ᾿ 

ΞΡ. 213 8, παραχωρῆσαι τὸν Σωκράτη ὡς ἐκεῖνον καθίζειν. 

Ἐπί γα, 306 ς, καί μοι δοκεῖ... ἀλλόκοτος εἶναι, ὥς γε πρός σε 

τἀληθὲς εἰρῆσθαι. 

ἈΡοὶΪ. 29 6, ἀφίεμέν σε, ἐφ᾽ ᾧτε μηκέτι φιλοσοφεῖν. 

Ῥμάν, 2όο ἃ, τὸ δύνασθαι ὥστε ἀγωνιστὴν τέλεον γενέσθαι. 

Ῥχοίδρ. 338 ο, ἀδύνατον ὑμῖν ὥστε Πρωταγόρου τοῦδε σοφώτερόν τινα 

ἑλέσθαι. 

ῬοΙΤῖο. 295. 8, ἱκανὸς γένοιτ᾽ ἂν... ὥστε ἑκάστῳ προστάττειν τὸ προσ- 
ἧκον. 

ῬΠδοάο 108 6, ἔστιν ἄρα περὶ ἔνια τῶν τοιούτων, ὥστε μὴ μόνον αὐτὸ 

τὸ εἶδος ἀξιοῦσθαι κιτ.λ. 

ΟΥ ὙΠ κιο. 1, 2, νεμόμενοι τὰ αὑτῶν ἕκαστοι, ὅσον ἀποζῆν. Απᾷ {Πκουνῖδθ 
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᾿Βορδι. Απέ. 303, Χρόνῳ ποτ᾽ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην, ΑἹ. 318, 
ο΄ Οὗ γὰρ γένοιτ᾽ ἂν ταῦθ᾽ ὅπως οὐχ ὧδ᾽ ἔχειν, 924, Ως καὶ παρ᾽ ἐχθροῖς 

ἄξιος θρήνων τυχεῖν. 

ὃ 80. σ. Τηδιϊίνε ΌΞ6Ξ. 

τ΄ α, Ἑαΐατο ]ονίπρ οἷός τε, δυνατός, ὅχο. 

᾿ς Ραάο 73 8, οὐκ ἂν οἷοί τ᾽ ἦσαν τοῦτο ποιήσειν. 

Ῥμάτ. 21} ἃ, οὐ πρότερον δυνατὸν τέχνῃ ἔσεσθαι. 

ΟΥ Τιγβῖαβ χχυΐϊ. 2. Ρ. 178, ὁπότε ἂν δοκῶσιν αἴτιοι εἶναι ψηφιεῖσθαι 
ὑμᾶς. Ἰβοοτ. χἰϊὶ, 2. Ρ. 291, ἡμῖν ἐνδείξεσθαι βουλόμενος. [ΤῊῈ6 

᾿ Ζατῖοῖι φἀϊίουβ οῖνε ἐνδείξασθαι. 

᾿ς δ81.β. ΛΑοτῖδξ δααϊναϊοπε ἰῃ τηοδηΐπρ ἐο Ἐαξαγο. 

᾿ς Βγπηρ. 193 ἃ, ἐλπίδας παρέχεται [ἡμᾶς] εὐδαίμονας ποιῆσαι. 
Ἐπειγὰ. 278 ς, ἐφάτην ἐπιδείξασθαι τὴν προτρεπτικὴν σοφίαν. . 

Ῥτοΐαρ. 316 ς, τοῦτο δὲ οἴεταί οἱ μάλιστα γενέσθαι, εἰ σοὶ ξυγγένοιτο. 
Οἵ Πσπι. ΤΙ. ἰχ. 230, ἐν δοιῇ δὲ σαωσέμεν ἣ ἀπολέσθαι Νῆας, χΙϊϊ. 

666, ᾿πολλάκι γάρ οἱ ξεώτε γέρων ἀγαθὸς Πιολύϊδος Νούσῳ ὑπ᾽ ἀργαλέῃ 
φθίσθαι, χχϊϊ. 119, ὅρκον ἔλωμαι Μή τι κατακρύψειν ἀλλ᾽ ἄνδιχα 

πάντα δάσασθαι, Οἀ. 1ϊ. 171, φημὶ τελευτηθῆναι ἅπαντα, ἵΥ. 253, 
"Ὥμοσα μὴ μὲν πρὶν... ἀναφῆναι, ἰχ. 406, φάμεν αὐτόθ᾽ ὀλέσθαι. 

ΤΊμιο. ἱ. 26, προεῖπον... ὡς πολεμίοις χρήσασθαι, 81, εἰκὸς ᾿Αθη- 

ναίους . .. μήτε τῇ γῇ δουλεῦσαι (80 “1ΕΝ οὐκ εἰκὸς 11]. το, ἶν. 85, 

ὙΠ, 46), ἢ, 46, τίνα οἴεσθε ἥντινα οὐκ ἄμεινον παρασκευάσασθαι ; 

Υ. 22, οἱ δὲ... οὐκ ἔφασαν δέξασθαι, ἰϊ. 3, ἐνόμισαν ἐπιθέμενοι 

ῥαδίως κρατῆσαι, ἵν. 64, τὸ ἐλλιπὲς... ἱκανῶς νομίσαντες εἰρχθῆναι, 

Ϊ, 126, τῷ Κύλωνι... ἀνεῖλεν ὁ θεός, καταλαβεῖν τὴν ἀκρόπολιν. 

ἔβοι. Ῥοῖβ. 173, ἴσθι... μή σε δὶς φράσαι, Ασατη. 1262, ἐπεύ- 

χεται.... ἀντιτίσασθαι (ποῖ “Ῥταγπ᾽ Ὀαξ “ οαβέβ᾽). ϑΐόρβ. ῬΆ]]. 
1320, παῦλαν ἴσθι τῆσδε μή ποτ᾽ ἐντυχεῖν Νόσου, Α). τοϑ82, Ταύτην 

νόμιζε τὴν πόλιν χρόνῳ ποτὲ Ἔξ οὐρίων δραμοῦσαν εἰς βυθὸν πεσεῖν 

(ποῖ δου. οἵ οιϑέοηι, 85 Ηδστη. δπὰ 1, 1πνν.). Επγ. Απᾶγ. 311, 

Σὲ μὲν γὰρ ηὔχεις θεᾶς βρέτας σῶσαι τόδε. Ἡβΐ. ἱ. 53, προλέ- 

γουσαι. .. μεγάλην ἀρχήν μιν καταλῦσαι, γΥἱ. 62, τὰ ἄλλα ἔφη 

καταινέσαι. Τιγβἷὰβ ΧΙΪ, 15. Ρ. 131, οὐκ ἔφασαν ἐπιτρέψαι, ἴὉ. 
32. Ῥ. 132, οὐ γὰρ οἶμαί σε ἔξαρνον γενέσθαι, χχχὶϊϊ. 2, ἡγήσατο τὸν 
ἐνθάδε σύλλογον ἀρχὴν γενέσθαι, [ϑο ΒΕΚΚΚΟΓ: ἐπ ΖανοΝι αἰ ίουβ 

Βανθ γενήσεσθαι. Ατ, ΝΡ. 35, ἐνεχυράσασθαί φασιν. 

ᾧ 82. γ. Ῥγοδθηΐξ Θαυϊναϊθηῦ ἴῃ τηθαπίηρ ἐο ΕἸζαΓο. 

Οτἶίο 52 ὁ, ὡμολόγεις καθ᾽ ἡμᾶς πολιτεύεσθαι. 
Θοτρ. 520 6, μὴ φάναι συμβουλεύειν, ἐὰν μή τις αὐτῷ ἀργύριον διδῷ, 
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ῬοΙ πο. 264 6, ἣ οὐκ οἴει καὶ τὸν ἀφρονέστατον.. .. δοξάζειν οὕτως ; 

Οὐ ΤΉσο. ἵν, 24, ἤλπιζον... χειρώσασθαι, καὶ ἤδη σφῶν ἰσχυρὰ τὰ 

πράγματα γίγνεσθαι, 12}, προσέκειντο, νομίσαντες φεύγειν τε αὐτὸν 

καὶ καταλαβόντες διαφθείρειν, 27, ὅτι... αὐτοὺς ἐνόμιζον οὐκέτι 

σφίσιν ἐπικηρυκεύεσθαι. Δίβον, Εἰαπι. 892, τίνα με φὴς ἔχειν ἕδραν ; 

Απθρμο 11. Α. ἃ. 5. Ρ. 115, τὸν μείζονα ἐπίδοξον ὄντα πάσχειν. 

Ἰβεθὺβ 11. 32, ὠμόσαμεν εὖ ποιεῖν ἀλλήλους. ΤἸΒΟΟΥ. νἱ, 69. Ρ. 130, 

μὴ γὰρ οἴεσθ᾽ αὐτοὺς μένειν. [80 ΒΘΚΙΚΟΥΒ οαϊίϊοι : ἐμ Ζαιίοι 

οαϊίουβ σίνθ μενεῖν ἔοι Βα Ἰκου 5 οοπ]θούαγο.] 

δ. 88. δι Τηβηϊἴγο5. ΓΟ] ουσίηρ οοτἑαΐη Ὑ οΡΌ5 (οὗ βϑαγίη, ἐ]ιϊιϊείης, 
ὅζ0.) Βουηθύϊηθ8. οοηξαΐη ἃ 7) οέαἐυθ ἴοτοθ. ΤΉΘΥ ἀγθ ἴῃ ἔλοῦ Γηβηϊ- 
ἐἶνοβ. ΟΡ]. οἵ {μ6 ΤοΙρογαύϊνο Ῥοίθηξία!. Τὰ οοπβθαθσθηοθ οὗ 
{8 ἕογοθ οὔ {π6 Τηδηϊξῖνο ἴῃ {Π686. οᾶ868, ἐπ σονθυῃηΐηρ ὙοῚ} σοίβ 

ἃ αἰβογθηῦ δηα ἃ ΒΕγΟ ΠΡῸΣ τηθδηΐηρ: (ο “ΒΔ ̓  ὈΘΟΟΙΏ6Β ἴ0 “ΤΘΟΟΠ- 

ΤηΘ Πα ΟΥ̓ ἴο “ΡΓΑΥ ᾿ 0 “{Β1ηἸς ᾿ ῬΘοοπηθ8. ἴο “ ἐμίηῖς δέ, οὐ ἕο “αῖνθ 
ΘΟση861. Βαύ ἴᾧ 15. ὑπγοῦρἢ {86 Τηβηϊῖνο, ἃ Βοΐησ δὴ Τηβηϊῖνο 
οὗ {86 Ῥοίοπέϊαι, ὑμπαῦ {π6 τηθαηΐησ οὗ {π6 σογογηίηρ ὙΟΥῸ ἴ5 
Βύγηρ Πομθα ; δηὰ ποὺ νἱοθ σϑιβᾶ. 

Ῥγχοίαρ. 346 Ἀ, Σιμωνίδης ἡγήσατο καὶ αὐτὸς... τύραννον... ἐπαι- 

νέσαι---- ἐποπρ]ύ ἢ ᾽ ---ἰῦ, “ὙΠπουρύ Ἰμοιναβ. ἱπισαπινοιιεοη. Μήτη- 
86 1{-[ο- ῬΓαΐδβ6.᾽ 

Οὐαΐ. 399 ἃ, ψυχὴν λέγεις ἐπισκέψασθαι. 

Ηρ. Μᾶ. 291 ἃ, ἐμοὶ δοκεῖ... ἡμᾶς μᾶλλον φάναι κ-τιλ.---ποῦ “ἐπαὶ 

ὙὙ6 Βα ᾿ Ὀαὺ “{παῦ νγθ Βῃου]Ἱᾶ βαγ. 

Ῥμοράο 83 6, οἱ δικαίως φιλομαθεῖς κόσμιοί τ᾽ εἰσὶ καὶ ἀνδρεῖοι οὐχ ὧν 
οἱ πολλοὶ ἕνεκά φασι. ἨΐοτΘ ἐμ τηθδηΐηρ' 18 ποῦ “Ὁ ἔπ6 σθᾶβοῃ 
νγΒ] ἢ {Π|6 νου] αἰέγ θαΐοβ ἐο ὑπθτα, Βαξ “ἴον ἐπ σθᾶβοῃ ἴῸΣ 
ΓΒ] ἐπ6 σου] βαυβ ῬθΟρ 6 ομρὴδ ἕο Β6 [ἐϑπιρογαίθ]" Ὑμαῦ 
ἷβ, φασὶ 15 ΤΟ]]ονγοα ὈῪ κοσμίους εἶναι ἀπαογβίοοα, ἀπᾷ ἐπῖ5. εἶναι 
οοπέίδίηβ {πΠ6 ΤΙοίαςνο ἔογοο. 

10. 1τοᾳ 6, ὃ τοίνυν ἔλεγον ὁρίσασθαι---- χ Βμαξ Τ Ῥγοροβρᾶ ἐπαῦ νγϑ 
Βιιου ἃ ἀθῆπο, 

ΟΥ Ἤσπι. 1]. "ϊ, οϑ8, φρονέω δὲ διακρινθήμεναι ἤδη ᾿Αργείους καὶ Τρῶας 
(Ἷ ὑδῖπκ ροοά᾽). Ὑμαογᾷ, 1. 4.4, νομίζω περὶ τοῦ μέλλοντος 
ἡμᾶς βουλεύεσθαι, ἵν. 86, οὐδὲ ἀσαφῆ τὴν ἐλευθερίαν νομίζω ἐπι- 
φέρειν, Υἱϊ. 42, νομίσας, οὐχ οἷόν τε εἶναι. .., οὐδὲ παθεῖν ὅπερ 
Νικίας ἔπαθεν (γγμθγΘ ἐμ Τλϊοὐαύϊνθ ἴογοθ ἰ8 ροββοϑβοᾷ Ὺ ἐπ 
βοοοπὰ Τηβηϊξῖνθ ΟὨ]γ), ἰΐ. 42, τὸ ἀμύνεσθαι καὶ παθεῖν μᾶλλον 
ἡγησάμενοι ἣ τὸ κιτιλ,, γ᾿ 40, ἡγούμενοι, ὅπῃ ἂν ξυγχωρῇ, ἡσυχίαν 
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ἔχειν, ἵ. 40, ἀντείπομεν, τοὺς προσήκοντας ξυμμάχους αὐτόν τινα 
κολάζειν, ν. 46, λέγων... τὸν πόλεμον ἀναβάλλεσθαι, ἵν. 99, ἀπε- 

κρίναντο... ἀποφέρεσθαι τὰ σφέτερα (΄ ἀπιδνεοτοᾶ, ΟἝττν οὔ γουῦτ 
ἀεδά"), νυἱ. 13, ψηφίζεσθαι τοὺς Σικελιώτας καθ᾽ αὑτοὺς ξυμφέρεσθαι. 

«Ἄβοῖι. ΟΒοθρῖ. τ2.3, Λέγω (1 ῥγὰγ ᾽) φανῆναι σοῦ, πάτερ, τιμάορον. 
ο΄ βορδ. Ττδοῖ. 543, ᾿Εγὼ δὲ θυμοῦσθαι μὲν οὐκ ἐπίσταμαι ( ἀο ποὺ 

Καον ἐμαξ ὁπὸ ουσμὲ ἴο Β6 Δηστν ἢ). 

; : 84. ε. Τηδηϊεῖνο 85. ἃ Νουη ϑαρεέαπέϊνο, σι μοσὺὲ ἐμθ Αστεῖοῖθ, 

Βγτηρ. 194 ἃ, οὐδὲν διοίσει, ὁπῃοῦν ὁτιοῦν γίγνεσθαι. 8.0 ἘΘΡ. 523 6. 

Προ. 23 8, ὄνομα δὲ τοῦτο λέγεσθαι, σοφὸς εἶναι. 
Ῥτοίαδσ. 323 ὃὑ, ὁ ἐκεῖ σωφροσύνην ἡγοῦντο εἶναι, τἀληθῆ λέγειν, 

ὕὉπάον σονυθγητηθηΐ. 
᾿ΒΡρ. 4209 ἢ, κύριοι ἂν εἶεν ἢ τοίαν αὐτὴν εἶναι ἢ τοίαν. 

ϑγτωρ. 209 Ῥ, εὐπορεῖ λόγων περὶ ἀρετῆς καὶ περὶ οἷον χρὴ εἶναι τὸν ἄνδρα, 

᾿ 8.86. ζ Δπ Δοουβαίἑ νεῖ οὗ ἔπε Τηδηϊεῖνο, πῖῖμ ἔμ Ατέϊοϊθ, βοτιθ- 

 Ἐἶπι6β ΟΟΟΌ͵Β Βα ]οϊποαᾶ ἴῃ γεδέϊεαξίοη οὗ Βοτιθ δχργεββίοῃ οὗ ἴθεϊϊηρ, 

᾿ }αδὲ ῥτθοράϊηρ. ΤῊΘ “ τὸ ἱπάϊστιαηξῖβ "15 ἐποϊιαοα ἴῃ ἘΠ 15 ἀ56 (16 ἰβ᾽ 
ἢ Ἔχε δα ἰπ {π6 ἤγεξ ἔνγο βαββασθβ [Ὁ] ον προ) ; Ῥαξ ἃ πιογὸ οοτη- 
 χηρηβυγαΐα ἀεί σπιδέϊοη τγουἹᾶ μ6 ἐμ "Αροϊοροέϊς Τηβηϊεῖνο. 

Ῥμερᾶο 99 Ὁ, πολλὴ ἂν καὶ μακρὰ ῥαθυμία εἴη τοῦ λόγου. τὸ γὰρ μὴ 
διελέσθαι οἷόν τ᾽ εἶναι κιτιλ, 

ϑέγτηρ. 177 8, οὐ δεινόν, ἄλλοις μέν τισι θεῶν ὕμνους κιτιλ.:... 

Ἡρακλέους καὶ ἄλλων ἐπαίνους... ἅλες ἔπαινον ἔχοντες... καὶ 

ἄλλα τοιαῦτα συχνὰ ἴδοις ἂν ἐγκεκωμιασμένα. τὸ οὖν τοιούτων μὲν 

πέρι πολλὴν σπουδὴν ποιήσασθαι, ἔρωτα δὲ μηδένα πω ἀνθρώπων 

κιτὰλ. 

᾿ς πιο βρϑδάῖεοῦ ἡπβέϊβθβ ἐμὲ νγαστηίῃ τῖτα τ ον Β6 Βδ8 βρόκοη ὈῪ 
᾿ βυδήοϊηΐηρ ἃ διά ϊοα]ν ἀἰϊδραδβίοπδίο βίαξοιηθηξ οὗ ἐπι οἄβθ, 

Οὐπιραγο Ἐπτ, Μεά. οδϑι, ἀλλὰ τῆς ἐμῆς κάκης, Τὸ καὶ προέσθαι 

μαλθακοὺς λόγους φρενί δηᾶ, ΘΧΔΟΙΪΥ ΡΆΓΆ}16], ΑἸς. 832, ἀλλὰ 

σοῦ, τὸ μὴ φράσαι κ-.τιλ, 

Ῥμεᾶο ὅο ̓ , ὡς θαυμασίως πέφυκε [τὸ ἡδὺ] πρὸς. .. τὸ λυπηρόν, τὸ 

ἅμα μὲν αὐτὼ μὴ ἐθέλειν παραγίγνεσθαι τῷ ἀνθρώπῳ. ΤὮδ τὸ ἅμα 

κατιλ, (ἰακίηρσ ἴου σταηίθα ἐπ γοδάϊηρ ΒΘγΘ) 18 ἐμθ ᾿ιβειβοβέϊοι 
οἵ πὸ ὀχργθββίου ὡς θαυμασίως. [τὸ 15 ἐμ6 τοδάϊηρ οἵ Οχοη. 
δπὰ οπθ οἴμον ΜΗ.] 

Ι Ἶ Τῇ δὴ ορίηϊΐοπ τηυδὲ 6 δβαζασγάθὰ δβ ἐο ἐδ ἔογοθ οὗ ἐπἷβ. Αοουβεαίῖνο, ἰξ πιυβὲ 

ἢν» εϊιδὲ ἴξ 'β θαυφαὶ, 5.60 αὶ 18 ἀθονθ. 
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ΟΥὅἃ, Απέρμο 1. 28. Ρ. 114, θαυμάζω δὲ τῆς τόλμης τοῦ ἀδελφοῦ καὶ 

τῆς διανοίας, τὸ διομόσασθαι. ῬἸτ]ΑυΪγ Ἡγροτᾷ. ΟΥ. Εὰπ, 60]. 

3, ἄξιόν ἐστιν ἐπαινεῖν τὴν πόλιν ἡμῶν τῆς προαιρέσεως ἕνεκεν, τὸ 

προελέσθαι. Ἡδφτγο {πΠ6 Τηβηϊξῖνοβ ᾿αβυ Ὑ ὑπ6 αυθἢ οὗ {Π6 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῺΩΒ θαυμάζω ἃηᾷ ἄξιόν ἐστιν. 

ΞΡ. 204 8, αὐτὸ γὰρ τοῦτο. ἐστὶ ἈΜῊΝ ἀμαθία, τὸ μὴ ὄντα καλὸν 

κἀγαθὸν μηδὲ φρόνιμον δοκεῖν αὑτῷ εἶναι ἱκανόν. ἬΥΘ τὸ μὴ κ-τιλ. 

οοηΐαῖηβ ἐπ 6 ΓΘΆΒΟΏ [Ὁ ἐστὶ χαλεπὸν ἀμαθία : Ὀαΐ, ρμαῦ 85 1ὲ 18 

ποῦ ἴῃ ἔπ φοιηπιοη δαβαὶ ἔουτω, θαῦ ὑπᾶρν {π|8 δροϊορσοῦϊο 
ἴοστη, 1Ὁ 4180. ᾿υβύιῆθθ. ὑπ ἕομθ οἵ ἱπηραίίθηθο ἴπ υμῖ ἢ ἀμαθία 
Βδβ θθθὴ πηθηἐϊοποά. 

ὃ 80. η. ΤῊΘ Αοουβαίϊνο οἵ ἐπ Τηβηϊῖνο, οχρυθβδίηρ' ἔπθ σϑβα]ῦ, 

ἴῃ πορϑίγο οἰδιβ65, 15. ΘΟΙΏΠΊΟΏ, 

ἌΡΟΙ]. 36 8, τὸ μὲν μὴ ἀγανακτεῖν... ἄλλα τέ μοι πολλὰ ξυμβάλ- 

ἷ λεται κιτιὰ, ᾿ 

Ῥῃδάο 74 ἃ, ἢ ἐνδεῖ τι ἐκείνου τὸ μὴ τοιοῦτον εἶναι ; [80 ΗΥΠΙΔΠΗ 

αι πουῦ ΜΆ, δυνμου ἐγ. 

'ΤῊΪΒ5 ἀδ6 σου] βοτὰ ἰο "6 οοπῆπρα ο πορϑέϊνθ οἰδιιβθβ. 

ΤΔ 0}. 190 6, ἐγὼ αἴτιος... τὸ σὲ ἀποκρίνασθαι μὴ τοῦτο ὃ διανοού- 

μενος ἠρόμην ἀλλ᾽ ἕτερον, ἰΒ ὯῸ ΘΧΟΘρύϊΟΙ, βίποθ {πΠ6 ποραξῖγο ἴδ. 
Βαὺ ρΡοξίροπδά. 

ὙΠῸ Οδηῖξϊνο οὗ {πὸ Τηβηϊῖνο ΘΧΡΥΈ5565 ἐπ6 οδτιβθ ΟΥ̓ ῬΌΓΡΟΒΘ 
ῬΥΙΠΙΔΥΙΥ, γαῖ ον ὑμὰπ ἐπ6 σϑϑα]έ, π΄ θοῦ αἰηττηδύγθ ἀπὰ ποραΐῖνο 

οἸδτιδθ8. 

ὁ 87. Β. οῖοθ. 

8. “Τα βθῆθθ οὗ ΜΙ4416 Ὑοῖοθ" Τῃὸ αβουϊρίϊοη ἰο ἐδ 
ΟΜΊΔαΙΟ οῖοθ οἵ {π|8 τηθαπίηρ, τι ἴο σοὺ ἃ ἐπίηρ ἄοπθ ἘΥ͂ 
δηοέμου, ᾿ ---οῖθ ρυονθᾶ ἔο θ6 ουτόπθουῦξ, πα ὑπαΐ ἴῃ 15 ἑανουγῖξο 
ΘΧΘΙΩ ΡΠ βοδύϊοῃ (διδάσκεσθαι), ὈΥ ΒοπΘ Ῥαββαρθδ ἴῃ ἐμ Μϑπο. 

Μϑομο 93 ἃ, ἢ οὐκ ἀκήκοας ὅτι Θεμιστοκλῆς Κλεόφαντον τὸν υἱὸν ἱππέα 

μὲν ἐδιδάξατο ἀγαθόν; ανιὰ, Ἰδὲ αἴξοι, ἐπαιδεύσατο----ὙΥ 6 γ6 {ἘΠ 6 

ὙΠ016 Ροϊηΐ οὗ ἐπ ραββαρθ 1165 ἴῃ ὑπ6 οἀποαίίοπ οὗ ἐΠ6 βὸπὶ ΒΥ 

{π6 Τα Ποὺ Ηἰτηβ6}} ἀἰβεϊποξ νου. 

Οη {6 οὐμοὺ Βαπᾷ, νγο ἢδγθ 

Μϑοπο 94 ὁ, Θουκυδίδης αὖ δύο υἱεῖς ἔθρεψε. ..,, καὶ τούτους ἐπαίδευσε 
τά τε ἄλλα εὖ καὶ ἐπάλαισαν κάλλιστα ᾿Αθηναίων' τὸν μὲν γὰρ Ξανθίᾳ 
ἔδωκε τὸν δὲ Εὐδώρῳ----Πογ6 {π6 Αοἰϊνο ἐπαίδευσε 18 ἃ5 αἰδέϊπο- 

ΟἸνΟΙΥ υϑοᾶὰ οἵ ἐπ ἔα μον Β φοίέίησ ἢΐθ 8οη8 ἑατισῆιε ὃν οἰδιογϑ, 
ΘΙ μα ]Αυ]ν 10, Ῥ, ἃ, ἐδίδαξε. ; 
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8 ἔδο ἕανουσνίξθ θχδηιρ]θ, διδάσκεσθαι, ἐιιι5" [8115 ἕο ἐῃ6 στουπᾷ, 
Ἶ Βὸ ἄο ἐδιο τοβί. δΔανείζεσθαι, ἴον ἱπβίδῃιοθ, ἴ5 “ἴο (8 κθ ἃ δανεῖον,᾽ ἃ 5 

Γ δανείζειν 15 “ἴο σῖνο ἃ δανεῖον᾽ ἐπαΐ ἷβ, ῃ6 σθπθγαὶ τηθαπῖηρ οἵ (ἢ0 

Ο Ὑῶν Ῥεΐπρ' "ἴο ἀθα] ἴῃ δανεῖα,᾽ ἐπ6. ΜΠΊΔα]6 τπθδὴβ “ἰο θα] ἴῃ ἐμοπι᾿ 
 ὅοσ ὉΠΟ6Β61 1 50 ἴδ 15. ΤῈ οἶμον ὙοΥὉΒ. Ἔχρυοββίηρ ἐγδηβδοῖϊοηβ ἕο 
ΠΟ ΝΙΝ ἔμογθ τοτιβὲ ΒΘ ἔνγο ρδυθϊεβ: χρᾷν δὰ χρῆσθαι ἜΧρτο58. ἔϊι6 
᾿ ρξῖνε ἀπᾶ ραββῖνο βίο οἵ " ἀθδ]ἑπρ ἴῃ ὀγδοῖθβ. 80, γαίμον αἰ θουθη ῖυ, 
 ἘΡεϊπρίηρ ἃ τηδῃ ἴο Ἰαδέϊοθ᾿ Ὀθοοπθ8, ὁ ἐμ ἀἰβιπέογοβέθα βἰάθ, (ῃ6 
 οἤδοο οὗ {πὸ πε κρίνειν, ἀν, οα ἔμ ἱπέογοβίθα βἰάθ, πὸ οἶσθ οὗ 

ΤῊΘ ἤδοῦ μ ἔμπα ἐπ Αοέϊνο Ὑοῖοθ ἴβ χαϊδθ δ5. βυβοθρεϊθ]ο δβ ἔδι6 
ἔ ΜΠ ά]ο οἵἨ ἐμ τιθαπίηρ “ἐο σοῦ ἃ ἐμιίηρ ἄοπο ὈῪ δποίμου ;᾿ πίε μον 
 γοῖςο, Βούγονου, ΕΥ̓͂ ΔΠΥ͂ ῬΤΌΡΟΙ ἱπμογοηξ ἔογοθ, θαΐ ἰπ υἱγέαθ Ξο] οἷν 
᾿ς οὔδ6 οομσηοι ᾿εϊποῖρ]θ ἐπαὺ “ χαὶΐ ἔλοϊξ ρθὺ ἰΐαμη ἕδοϊξ Ῥθὺ 56. 

- ἘΧΙΩρΙ 68 οὗ {πὸ Αοέϊνο ὙεγὉ Βανὶπρ ἐμἷβ τηθδηΐησ τοδὺ θ6 ἔουπᾶ 
ς ἄη Αϊβοι. Αρ. 594, Ὅμως δ᾽ ἔθυον, ---ὐγῆοτο ΟἸγἐφιηποβέσα δἐγι δαΐοϑ 

᾿ς ἐρ Βογβο ἢ {Π|6 Βδτηθ δοίϊοι ὙγΒ] 0 ἢ) τγὰβ ἴῃ ν. 87 ἀοβουιθοὰ Ὀγ ἐμ νογὰβ 
᾿ περίπεμπτα θυοσκινεῖς͵---ἰῃ Ηαΐ, 111, 80, [ἀνὴρ τύραννος] κτείνει ἀκρί- 

᾿ς τοὺς, ὅζο, 

δ 88, ». Τοτο ἴθ ἃ σοηαΐϊηθ ἱπμοσοπξ βοπδο οἵ ὕουθε, Ὑπῖ ἢ 
ΠΟ ἄρβοτνοϑ τῆογο ἀϊδέϊιιοέ ποξῖοο ἐμιατὶ ἰδ μδ8 τοοοϊγοά, [0 βίδιιᾶβ Β8}- 
ΟΠ ΨΥ Βοένγθοη ἐμ ΜΊΔΑ]6 ἀπὰ ἐπ Ῥαβεῖνο. 

“ἼΤὸ δον οποβοῖῦ ἰὸ Ὀθ,᾽ “ἰο Θχροβθ οῃθβϑὶῦ ἕο θ6, “ἰο σεῦ 
ΓΟ ΟπΕΒοΪ ,---υβήεοιοα ἐο ἐπ8. οὐ ἐμιαῦ, τηδὺ 6 ἀδβίριαίοα {86 ϑοηνέ- 

Μιάάϊο βουβο. Τὴθ ΤΟ]]ονν Πρ τ ΘΧΘΙΏΡ 68. 

Οὐἶΐο 48 ἃ, ἐξάγοντες καὶ ἐξαγόμενοι----- ΔΙ]ΠΟνῖ Πρ ΟΌΤΒΟΙγ 5. ἐο Ὀ6 
ΘΔυτὶοα δοόγοβδ ἐμ θογάον. 

Ῥηθάο 67 8, ἀναπιμπλώμεθα----" ΔΊΟΥ Οὔγβοῖνοθ ἰὸ 6 ἰηϊοοίοα 

Ἀμᾶ βὸο Ἠϊΐρ. Μδ. 291 ἃ. 

βορ. 253 ', [φθόγγους τοὺς συγκεραννυμένους τε καὶ μή---“ ὙἘΪΟΝ 

8]1ονν ἐμθιηβοῖνοβ ἕο θ6 πηϊέοα᾽----ὶ, 6. “ΒΔ ἢ. ΒδΥτηοηΐβο. 

Μϑῆο ΟἹ 6, μηδένα... τοσαύτη μανία λάβοι, ὥστε παρὰ τούτους 

ἐλθόντα χρῶ,» σϑὲ Βἰτπηβ6 1 ̓πίο ἀΐβρταοο, 

ῬΆΠΟΡ. 58 ο, ἀπεχθήσει Τοργίᾳ--- γοι 11 ἱποὺν ἔμ Βαϊγοᾶ οὗ 
Οουρίαβ.᾽ 

5. διδάξασθαι εἶδο ταδπα “ἴο ἕδκθὸ αὶ χορὸν ἀνδρῶν, Ατἰἱδί, ΝΡ. 782, ὙΘλ εἶς" 
Ῥυρἢ 8.0 Ῥιπά, ΟἹ. νῇ!ϊ, 77, τὸ διδά- ἀπέῤῥ᾽, οὐκ ἂν διδαξαίμην σ᾽ ἔτι (8ο- 

ἔασθαι δέ τοι εἰδότι ῥάτερον, ϑἰτηουϊά, οταίθϑ βρθ8κ8.) 

.8}. Οἰαἰεῖ, Ἐτ, Ἰὲν. Ρ. 377, διδαῤάμενος 
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Ἀροϊ. 35 6, χρὴ οὔτε ἡμᾶς ἐθίζειν ὑμᾶς ἐπιορκεῖν, οὔθ᾽ ὑμᾶς ἐθίζεσθαι, 

ἘΦ ΌΔΙΥ τηαυϊκοα 15 {π6 οχίβέθηοθ οὗἉ {818 186 ἴῃ οὔ. δα ΠΟΥ, 

Ἡσοιι. Οἄ. 1. 33, ὀνήμενος---- ὁη6. ὑπαῦ ΘΑΥΤΉΒ ἃ Ὀοποδέ, ἵν. 373, 

Ὡς δὴ δῆθ᾽ ἐνὶ νήσῳ ἐρύκεαι---“ ΔἸ]ονγοδὺ {Πγ86 1} ἕο θ6 ἀοίαϊποα᾽ 

ῬῪ ΟἌἸγρβο. ΤΠαο, ἱ. 77, ἐλασσούμενοι ἐν ταῖς ξυμβολαίαις δίκαις, 

“Ἰούεϊηρ Οὐγβοῖνοβ ΡῈ ουγία!]οα οὗ οὐγ ἄπο, Β' τη ]]αν]ν ἵν. 64, 
ὅσον εἰκὸς ἡσσᾶσθαι. Ἐπτν. ῬΏΘΗ. ὅο2, (Α) Καί σε δεύτερόν γ᾽ 

ἀπαιτῶ σκῆπτρα καὶ θρόνους χθονός. (Β) Οὐκ ἀπαιτούμεσθα. ϑορ!ι. 

Α]. 21}, νύκτερος Αἴας ἀπελωβήθη. Ἰόοτη, ἀθ ΟΟΓ, 277. Ρ. 318, 

τὴν ἐμὴν δεινότητα... εὑρήσετε πάντες ἐν τοῖς κοινοῖς ἐξεταζομένην 

᾿ ὑπὲρ ὑμῶν ἀεί, ο. ῬΙΟΙΥΒ. 14. Ρ. 1287, ἡγούμενοι δεῖν ἐλαττοῦσθαί 

τι καὶ συγχωρεῖν. ΑΑ44 στεφανοῦσθαι, 80 οομηηοη ἴῃ ῬΙπαδν 
(ὁ. σ. ΟἹ. νἱῖ. 15, Νϑπ). νἱ. 19) ἴογ " ψἱπηϊηρ' ἃ ογουσιι.᾽ 

Ἠδηοθ αἷβο ὑπ ἀοιθ]θ βθηβα οὗ Ὑουθ 815. ἴῃ -τός, ἃ8 γνωστός, ἴτοτ 

γιγνώσκειν, “ ΚΠΟΥΤῺ :᾿ γνωστός, ἵτΌΠ γιγνώσκεσθαι, “ ΘΆΡ8ΌΪ6 οὗ Βοὶησ 

Κπονγη᾿ (110. “Δ]Ποὐίπρ ᾿056} το θ6 Κπονῃ). Απὰ ἴῃ ρῥγίγαξινοβ--- 
ἄλυτος, ἔτοτη λύειν, “ὉΏΡΤΌΚΘΗ ;᾿ ἄλυτος, ἔγοπι λύεσθαι, “ἐπαῦ ἄοο8 

ποῦ 8]1οὁνν 1056} ἰο θὈῸ Ῥγόῖκθη, “ἀμ Υ θα Κα ]6.᾽ 

ΤῊ 58 116 56η88 Θχίθηδ ἰηΐο Τιαὐϊπ, ΤΑΥῪ ἢ], 42, Ναύατα Ἰοοὶ ἃς 

γα }]10, πο γἰσίαίο δαῦὺ δυταΐβ, ὑπ α θαπίαν, 11{., “1οῦ ἐποιηβοῖγοβ 6 

Ῥτοίθοίθα ὈῪ ἐπθ βίγηρίῃ οἵ {ποῖν Ῥοβι υΐοι τὰ 6. “Ὑγχογο ἕαϊη ἴο ἰοῦ Ὁ 
{ποὶν παύαγαὶ δηα αὐυ οἷα] ἀοίθμποοβ ργοίθοῦ ἔπθιι, ὅ'ο αν. χν. 15, 
ἀοίοηαϊον ἰβάθηῃ Τυντθυθ, Ὑγρ. η. 11, 707, ΟΟΥΎ]ΟΙ ᾿πηροηθτθ 

ποβίγϑθ. 830 ᾿υυ8 ΘΟΠΒΌΪΟτΒ. 18 ὉΠ6 ἩΠῸ [οὐβ Πἰτηβο]  θ6 οοπδαϊ θα 
ἴῃ τηδύξουβ οὗ ἰανν.᾿ ᾿ 

ὃ 89. Ο. Τοηβο. 

Α ΤῬορομᾶοπς βθηΐξθποθ [ὉΠ] ονίηρ ἃ Ναϊη Ῥαβὲ Οοπβέσιοξίοι ἰβ 
πού αϑδοίθα (1η ΤδηβΒ6 οὐ Μοοᾶ) Ὀγ {86 Τϑηβθ οὗ ἔπ Μαΐπ (ὐὐπδύσιο- 
ἀΐοι ἰπ {π6 [0] ον ηρ᾽ ΟΔ568. 

α. ἌὝΒΘῃ ἃ ἕδοὺ οοῃίοτηρ! αἰθα ἴω ἐμ Τοροπάθπε οἰδιιβο ἃ5 δἰ γοδαν 
οχίδηύ οομέϊητιθβ 50 δῦ {Π6 ἔϊτηθ οὗ 105. Ὀεὶῃρ δἰ!πἀθα ἕο ΜῈ {μ6 
ΒΡΘΆΚΟΥ. 

ῬΠθᾶο 98 Ῥ, ἀπὸ δὴ θαυμαστῆς ἐλπίδος ὠχόμην φερόμενος, ἐπειδὴ ὁρῶ 

ἄνδρα τῷ μὲν νῷ οὐδὲν χρώμενον κιτιλ, Τὴ ἴαοῦ οἵ τ αῖοῖι ϑοογαῦοβ 

μαᾶ ὈΘΟΟμῚΘ. ΔΥΔΥΘ Ὑγα8. Οη6 ΨΏΪΟ,, Ὑ Ὁ 18. Θοπβθαπθποθ οὗ 

αἰβαρροϊηὐθα ΠΟΡΘβ, 8{1}} σϑιπαϊ θᾶ ἱπ ἔα}} ἴοτοθ αὖ ἔπι ἔϊπιθ δ 
ὙΥΒΪοἢ. ἢΘ νγὰΒ Βρϑακίηρ, 

10. 909 ἃ, ἔδοξε τοίνυν μοι μετὰ ταῦτα, ἐπειδὴ ἀπείρηκα τὰ ὄντα σκοπῶν, 



ΨΕΒΒΞ. 161 

καὶ, Τῆθ ρΡυγϑυῖϊ ἐμθὴ Δἰγοδάν σοπουποθὰ μα ὨΘΥΘΙ Βῖποθ 

τς Βθθὰ χοβιμηθᾶ, 

ΠΆΡΟΙΪ. 21 Ῥ, ἠπόρουν τί ποτε λέγει. 'ΤῊΘ ἱαδρστηοηῦ οὔὗἨ ἐπ Οτδοῖο 
᾿Ὁπ06 υἱξογοᾶ 15 τοσαγᾶο ἃ ΤΟΙΉΔΙ Πἴηρ' οἷ τϑοογὰ ἴον 8}} ἐἶπηθ. ἡ 

Ῥωάο 88 ο, ἐδόκουν .. . εἰς ἀπιστίαν καταβαλεῖν .... μὴ οὐδενὸς ἄξιοι 

εἶμεν κριταί, ἣ καὶ τὰ πράγματα αὐτὰ ἄπιστα ἧ. ΤΊΘΥΘ Δ΄Θ ΠΘΤΘ 
᾿ς ἔνο Τοροπάρηξ οἴαιιβθβ: {Π|6 ΤΌΣΟΥ, ΘΧρυββίηρ ἃ ἐγδ;βΙ ΟΥΎ 

᾿ς ΘΟΠΕΪΠΡΌΠΟΥ, 5 αἴδοίθα Ὀγ {πὸ Μαΐη Οὐπβίσιιοξίοη πὰ ἐμγουσα 
ο΄] ἀπο Οτδίίο ΟΡ]αθα ; {μθ βθοοπά, ΘΧργοββίηρ ἃ Βγρούπϑεϊοαὶ 

ο΄ ποῦ ψΒῖοΝ 1 νου !ῆθα τυσβὺ θ6 ρουτηδῃθηΐ, 15 ποὺ αθοίοα, 

ῖαι. ΝΣ 6, ξυνέστησεν ὁ ξυνιστὰς. .. τάδε διανοηθείς, πρῶτον μὲν ἵνα 

ἘΝ ..ν εἴη, . «. ἔτι δὲ ἵνα ἌΣ: καὶ ἄνοσον ἧ. 

τλάμων 6.». 92, ὠνῇ νιν. γυναῖκα ἢἤγαγόμην..,. ἐφύλαττον... 

ἐπειδὴ δέ μοι παιδίον γίγνεται κιτιᾺλ, 

ο΄ δ90.β. ει ἔμπο δνυθηῦ οοπίθιηρ!αἰθα ἃ5 ἕαξαγο ἴῃ ἐμ Πθοροπᾶθης 
᾿ς οἴσπιδθθ 15 5}1}] ἴῃ {πὸ δαιΐξαγο αὖ ἐπ τηοτηθηΐ οἵ 15 θϑίησ αἰ] θᾶ ἰο 
4 ΒΥ {δι βρθᾶκον. 

ο΄ Αροΐ. 17 ἃ, ἔλεγον, ὡς χρῆν ὑμᾶς εὐλαβεῖσθαι μὴ ὑπ᾽ ἐμοῦ ἐξαπατηθῆτε 
--βδεοδῦβο πο ἀθοορίϊου. ἐμπγθαΐθπθα τγὰθ ἰο 6 Ἰοοκοὰ ἴὸ ἴῃ 
{8:6 ΞΡΘΘο ὙΠῸ ἢ. ὑγὰθ πον θαὺ Ὀϑρτιῃ. 

Βέγτρ. 193 6, πάνυ ἂν ἐφοβούμην, μὴ ἀπορήσωσι λόγων"... νῦν δὲ 

ὅμως θαρρῶῷς Αὐ ἰδ τιοϊηθηῦ αὖ ψ μοι {818 18 βαϊα, ἐπ ροϊηῦ 

οὗ ἔπηθ γμθ {Π|6 ΟΠ ΙΠΡΌΠΟΥ οὗ ἀπορῆσαι 11} 6 ἀθοϊἀρα 5 
5111] Ταξαγο. 

ἈΡοΪ. 29 «ο, ἔφη. .. λέγων πρὸς ὑμᾶς ὡς, εἰ διαφευξοίμην, ἤδη ἂν 

ὑμῶν οἱ υἱεῖς διαφθαρήσονται. 'ΤΘ γρΑθοη ΨΆἘΥ διαφευξοίμην ἰΒ 

αἰἴοοίοά γ ἐμο Οταϊο ΟὈΙ',αα, ἐμπουρῃ Θαῦ ΠΥ ἕαΐατο 
διαφθαρήσονται νος τοτηδίηβ πηδθοίοα, 15 ἐπαὺ {π6 Ῥγοίΐαβὶβ 
ἀθβουῖθοβ δὰ ουθηΐ ῬΌΣΟΙΥ Βγροὐύμοίϊοαι, ποὺ οη6 δββιιπηιθα ἃ85 
αθοῦῦ ἕο Βαρρϑῃ δὖ 411, εἰ διαφεύξομαι νγου]ὰ Βανο ἱπηρ]1θα δὴ 
αββαπηρίϊοι {παῦ Βοογαΐθβ υγου]ά θ6 δοαυ θά. 

βγτρ. 1908 Ὁ, ἐνθυμούμενος ὅτι οὐχ οἷός τ᾽ ἔσομαι. . . οὐδὲν καλὸν 
εἰπεῖν, ὑπ᾽ αἰσχύνης ὀλίγου ἀποδρὰς φχόμην. Ἠδ [ια5 5.}}} {πι6 ὑδβὶς 
Ῥοΐοτο Βῖπι, δα β6}}] ἐπι ἔθο!ηρ ἐπαῦ ἢ γν1}} θΘ ἀπϑαθαὶ ἕο ἴᾷ. 

ΤΡ. 198 6, προυρρήθη γάρ, ὡς ἔοικεν, ὅπως ἕκαστος ἡμῶν τὸν "Ἔρωτα 

ἐγκωμιάζειν δόξει. 

ΟΥ̓ Τόομι. ἄθ ον, 85. Ρ. 254, ἃ νῦν οὗτος ἔφη συμβήσεσθαι, ἐὰν ἐγὼ 
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8 91. ΤΊΘ 86 οἵ {πῖ8 οοπδίχιοίϊοη. 18 ἱπ Ῥ]αῦο 80 ΘδΥ  ]Υ το- 
βἰγϊοιθα ἕο {π6 οαδθβ δὲ βρϑοϊῆϑᾶ, ἐπαῦ 16 σου] 6 πηϊιβ 80 }6 
ἰο οοίοππᾷ ἴὉ ὙΠ ἐπ βδἰπαρῖθ ἰγσυθρι δ ΓΘΟΌΣΓΘΠΟΘΘ ἐο ἔπ Ογαίῖο 
ἙΒροΐα, νυ οι 18 80 σοιητηοι ἴῃ ΟὐΠΟΥ ἩΥΙΘΥΒ. 

ΞΡ. 190 6, ἐβουλεύοντο ὅ τι χρὴ αὐτοὺς ποιῆσαι που] ὍΘ δῃ 

δχοθρύϊοῃ ἕο {Π6 τυ ]θ, 1 χρὴ νγ6 16 δ ΟΥ̓Δ ΠΑΥῪ Ὑ ΟΓΌ. 

ΤῊ τα]6 βθομιβ ἐο Βοϊᾷ ἴῃ Ηοιηον, Π. ν. 12}, Οἄ, 111. 15, πᾶ γ. 23, 
ἃηα νἱϊϊ. 44, πᾷ χὶϊ, 417, ο, ΝΙύΖβοι (οη. Οἀ, 111. 716) ἀθηΐοβ ἐμαῦ 

ἴῃ Ῥυϊποῖρ!ο μοτο ροϊη θα οαὖ 18 ἐμ ἔσθ οὔθ. Ηδθ ροϊηΐβ οαὖ ἔνγο 
Ῥαββᾶρθβ, Π]|. γ. 567 διηᾷ χυ. 596, ὃἃβ τοίαξζιηρ 1, Βαῦ ἴῃ Ῥού ἔΠ|680 
(1) {πὸ τρδάϊμρ' γαυῖθϑ Ὀϑύνγθοπ Ορίαἐϊγθ πᾶ Οοπ͵υποίίνο, ἀπ (2) ἴῃ 
Ῥοίῃ ἔνγγο Ῥαυροβοβ ἃγὸ τηθηίϊοπθα, 50 ἐμαῦ 1 ὑπ Οὐπἠαποῦϊνγο 15 ἐμ 
τῖρῦ γοδαϊηρ ἰῦ ΠΙΔΥ 006}1} πᾶν Ῥθθπ δἀορίθα ἴον ἐμ ρᾷγροβθ οὗ 
αἰΒΕ Πρ  Βῃπρ' ἔΠ6 ΠΘΔΤΟΥ δηα {ἢ γϑηιοῦθι' ῬΌΓΡΟΒΘ. 

ὃ 92. ἢ. Τηηρονΐοοῦ Τθηβο ἀϑοᾶ ἴον ἐπ Ογαίίο ΟὈ]αυα οἵ ἐδι6 
“Ῥγορμούϊο Ῥυθϑθηΐ. ἣ 

ΞΘΎΠΙΡ. 190 6, οὔτε γὰρ ὅπως ἀποκτείναιεν εἶχον .. .,, αἱ τιμαὶ γὰρ αὐτοῖς 

καὶ ἱερὰ τὰ παρὰ τῶν ἀνθρώπων ἠφανίζετο----ΜἸὮΘΓ6, ᾿αδὺ ἃ5 οὐκ εἶχον 

5. ἐμ ΟΡ] ααο Ναγταύίοη οὔ ἐΐθ ἐποιοῆέ οὐκ ἔχομεν, “ΤΟΥ οου]ά 

ποὺ, ὑΠ0Ὺ ἐποαρμ, 5ὸ ἠφανίζετο τορτοβοηΐβ ἔμθιὰ ἐπ ηἸκίπρ' αἱ 
τιμαὶ ἡμῖν κιτιλ. ἀφανίζεται. Νοῦν ἀφανίζεται χοῦ] Παγο θΘΘη ἃ 

“Ῥιορμοίϊο Ῥυβοηῦ, δα 80 ἠφανίζετο ἰΒ ὑπ ΟὈΠαὰ6 Νανταύίοη 
οὗἉ {}18. : 

Οὗ Απέρμο ἰϊ. Α. β. 9. Ρ. 117, ἁλοὺς μὲν γὰρ τὴν γραφὴν τῆς μὲν 

οὐσίας ἤδειν ἐκστησόμενος, τῆς δὲ πόλεως καὶ τοῦ σώματος οὐκ ἐστε-- 

ρούμην----Ἴ 610 1 οουἹὰ ποῦ θ6.᾽ Απάοο. 1. 58-6ο. Ρ. 8, φονεὺς 

οὖν αὐτῶν ἐγινόμην κιτιλ, ταῦτα δὲ πάντα σκοπῶν εὕρισκον κ.τ᾿λ.--- 

ὙΠΘΓΘ 0Πη6 σκοπῶν 565 ὑπαῦ ἐγινόμην τηθδηβ “1 ἴθ]. 1 τγὰβ οἢ 

ἐπ γᾶν ἕο Ῥδθοοιμηθ. 

ὃ 93. ο. Αουϊδβύ. 

α. Τύβ τηθδῃΐηρ ΒΓΟΠΡῚΥ ΘΧ Ι ἰὑθα ὈΥῪ ἔοτοο οὗ ἔπ οοπβέσποίίοι 
ἴπ γΒΙΟἢ 10 βέαπάδ. 

Ῥμάν, 2409 ἃ, αἱ δὲ ἄλλαι, ὅταν... τελευτήσωσι, κρίσεως ἔτυχον. 

αοτρ. 484 ἃ, ἐὰν... φύσιν ἱκανὴν γένηται ἔχων ἀνήρ, . . . ἐπαναστὰς 

ἀνεφάνη δεσπότης ἡμέτερος ὁ δοῦλος. 

ῬΆ1]6. 1 ἃ, ὅταν γὰρ ταῦτα λάβῃς οὕτω, τότε ἐγένου σοφός. 

ΤΒῚΒ 21} ἃ, ὅταν δὴ τὸ γῆρας αὐταῖς ταὐτὸν τοῦτο χρῶμα ἐπαγάγῃ 

τότε ἐγένοντο... λευκαί. 

ΤΊ Βα ) αηπούνο οοπβύχιούϊοη τ. ἄν, ποὶ Δα πν ββῖ 1]. 1} ἃ Ραβὺ 
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Ἔφηβο, οοπβέγαϊ ηβ τι8 ἴο 866 ἴῃ ἐμ Αουῖβὲ ἔμ ὀχργθββίοι οὔ δῃ δοϊϊοι 
ἀηδέαπέαποουὶυ οοπιρίοίθ, ταί μθν ἔμδπ οὐὗὨἨ δὲν ϑοξίοι ΠΘΟΘΒΒΑΤῚΙΥ ραβδί. 

694, β, Τίϑ πιοδηΐηρ' δέον Ἔχ μἰ δ᾽ δὰ ὈΥ ἴοσοο οὗ ἔμι οοπίοχέ. 

1 π  τεενω Ἰ1ξ. “ ονουέοοικ ̓  (βαπιθ 
τ΄ χηρέδρβον 88 80 ο, εἰ... . με διαφεύγοι [Ἡθιτηδηπ ἔγομι ἄγβέ 
᾽ν α ὅχο ὁ λόγο. ΩΣ ἢ δι μλλονν Δ μν. 

ο΄ Ἀπεῖρβο 13. Α. α. 3. Ρ. 115, ἕως ἂν διωχθῇ, " τρις πο ρας ἐνος 

- Ἐν τοϑ ο, [ἡ μὼ] ψένττο οἱ τὸν αὐτῇ πρίσονσιν οὔτησε ἡ δὲ - 

Ε δ τιοιηρηΐ οὗ βυβροῦβο, ΟΥ̓ ἐρῖρις ὅ, ἀδαγϑίγτβὺς γργε νι ξ τον 
ο΄ 8 Βοπι ἐπ᾿ δα. 
᾿. ϑγτηρ. 112 ἃ, οὗτος, οὐ περιμένεις; Κἀγὼ ἐπιστὰς περιέμεινα---τιοῦ 

“γαϊξοα ἴον μἴτη ἕο οοππθ ἂρ ΙΝ τπο,᾿ θαξ “1οῦ Ηΐτη οοτηθ ἀρ 
ἢ ποθ. 

ΤΌ. τ73 Ῥ, τί οὖν οὐ δυγγήσω μοι; ϑατηθ Ρῃγαβο Ργοίδρ. 310 ἃ, " ΨἘΥ 
ποῖ δὲ ὁποῦ τοϊδέο ἴξ ἕο τὴ 1᾿ ὃο Ρῃεάο 86 ἃ, ϑορὶι. 251 6, ἄο. 

Οὗ Αὐῖβε. ὕεβρ. 213, Τί οὐκ ἀπεκοιμήθημεν ; 

Βγταρ. 209 ἃ, ἃ ψυχῇ προσήκει καὶ κυῆσαι καὶ κυεῖν. κυῆσαι ἴ5 ἐδ 
᾿ς βχκέ τιοιποπὲ οὗ ἐμ βέαξε κυεῖν. 
Ηέεποθ ΑΡροὶ. 21 ο, 22 ἃ, ἔδοξε, ἔδοξαν, “1 οἀπι6 ἕο ἐμῖηκ. 

8.95. Ὁ. Τπρογβομδὶ Ὑ ον 8. 

᾿ς Ππροιβοπαὶ Ὑογβ ἴπ ἐδ βαπηθ υἱρίὰ ἔουτη 88 ἴῃ 1λἐϊπ ἀο ποὺ 
Ο οχίδὲ ἐπ Θτθεῖς. Ἐνεη ἔμοβα υμΐο Ὄχρυθββ ἐμ 6 Ῥγόοθββοβ οὗ ᾿παηὶ- 
 πιδέθ πδέῃγο, 85 ὕει, νίφει, ἔσεισε (Τππο. ἦν. 52), ΔΓ6 ΟὨΪΥ ἐπηρθυβοηδὶ 
᾿ς ἴη ἐδπιαξ ραγέϊσυϊαν τ80, ἀῃᾶ ποῖ ΑἸ τγαγβ 80 θύθὴ ἔμθη, 
ος ΥΥ διά, Βονόνοεσ, ἴῃ δἀάϊείοι ἕο {Π 686, 

ς 696. ἃ. Ραβεῖνο Πππρουβομαὶβ ({π6 ποαγοβὲ δρργόδοὶ ἴῃ τοῖς ἕο 
᾿ ἰσὶοὲ Τπυρθυβοῃδ]β). 

ο΄ Ῥμάγ. 232 ἃ, οὐκ ἄλλως αὐτοῖς πεπόνηται. 

Ἧ ἐὐεῖ, λέγεταί τε καὶ γρόφεται. 
Ῥοϊτεῖς, 299 8, ὧν δ᾽ ἂν καταψηφισθῇ. 

Τμορα. 9148, δηλωθέντων ((οῃοῖγο ΑΒ Βο]αἰο). 

᾿ς 9.97. ". Θυλδὶ-Τπιρθγβοιδ]β (8 Ὑγ6 ΤΩΔῪ 68}1 ἐπι θ 1}, ὙγΠΟΓΘ ἃ ὙΔρτιΘ 
᾿ Νοιοιϊπαίενο, βυοῖ δ "ἐμ οἰγουτηβίαηοοδ, “ἐμο ονοπς, “ἐδ ὁοῦγβο οὗ 
 ογϑηΐβ,᾽ 'β αηδετείοοά, ΤῊ σοτησηου τγογβ ἐνδέχεται, παρέχει (ΤΉ πιο. 

ἀν, 85 ἄο.), ἔμο ρθγαβο οὕτως ἔχει, ὅχο., ἃγθ βαοῃ οδθθβ, Ἧἴ6 ἀο ποὲ 
᾿Καονν δἴνγανβ μοί μον ἔπ νάστο ἀπάἀογβίοοά Νοιιϊπαξῖνο ἰβ ῬΊαγαὶ 

᾿ οὐ Βίηρουϊαν, ἐχοορὲ υνθγο ἔπ ὙῸΥΡ ἰβ γοργοδοηξοὰ ὈῪ ἃ Ῥευργαδὶβ 
᾿ Μ2 
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(65 Ηοῃι. 1]. ἶν. 345, φίλ᾽ [ἦν], χῖν. 98, Τρωσὶ μὲν εὐκτὰ γένηται, χΥΪ. 
128, οὐκέτι φυκτὰ πέλωνται, χχὶ. 533, ὀΐω λοίγί ἔσεσθαι, Οἄ. 11. 203, 

ἶσα ἔσσεται, Υἱϊϊ. 384, Ἢδ᾽ ἄρ᾽ ἕτοιμα τέτυκτο, χὶ, 455, οὐκέτι πιστὰ γυ- 

ναιξίν, ΤΟ. 11, 3, ἐπεὶ ἕτοιμα ἦν, ἱ. 1ΤΟ2, τούτου ἐνδεᾶ ἐφαίνετο, ἷ. 7, 

πλωϊμωτέρων ὄντων, Ἠάί. νἱ. 52, δῆλά σῴι ἔσεσθαι, 6. ΘΟΙΏΙΠΟΙ 

ἀδύνατά ἐστι, δζ6.), ΟΥ ὙΏΘΓΘ (5. ἴπ Βουθγαὶ οἵ {Π|6 ΠΟ] ηρ) δὴ Αα- 
ἡδβοξίνθ βίαπαβ ἴῃ δρτθοιηθηῦ ἢ ἐπ6 γάστιθ ἀπαογβίοοα Νοτηϊ- 
πδίϊγο. ὙῊΣ 

᾿ ἜΡΡ. 580 ἃ, δέξεται, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ ἑτέραν ἀπόδειξιν ----" ἴΠΠ6 οᾶ56 

Ὑ111 δα τη, 

ΤΡ. 452 ἃ, καὶ τοῦτο ἐνεδείξατο ----ἰ [Π6 τ δι] τηλᾶθ (Πΐ5 Ρ]αΐη αἶβο. 

ῬΠεάο 73 ", ἐάν τις ἐπὶ τὰ διαγράμματα ἄγῃ ἐνταῦθα σαφέστατα κατη- 

γορεῖ ὅτι τοῦτο οὕτως ἔχει----“ ψῃδύ ΘΗΒΊΙ6Β 15 Ῥγοοῦ ροδιεῖνο,᾽ ἄτο. 

ἌΡΟΪ. 28 Ῥ, οὐδὲν δεινὸν μὴ ἐν ἐμοὶ στῇ ----Ἰ1, “165ὲ ἐπ6 οουγβο οὗ 

δυθηΐβ Βῃοι]α οοιηθ ὧο ἃ βίαμῃά-β.}}}. “ΤΉΘΓΘ 8 μῸ ἄδηρον οἵ 
{6 τ] Ὀγθαϊκίπηρ ἄονγῃ ἴῃ ΤΥ σα86. ΟἿὮὨ Αὐ. ἘΠῚ, ΥἹ. νἱ]]. 9, 
στήσεται γὰρ κἀκεῖ --- ἴον {ποῦ ὑοο ἀοιηοπβύγαϊίοη τητιβὲ βίορ. ἡ 

Ηαΐ. 111. 82, ἐκ δὲ τοῦ φόνου ἀπέβη ἐς μουναρχίην. 

ῬΏΠΟΡ. 25 «ἃ, ἀλλ᾽ ἴσως καὶ νῦν ταὐτὸν δράσει---- ῬοΥ δΡ5 1 ψ1]1 ἀο 

ΘαΌΔΙΠΥ τνγ6}} πον. 

ῬΠδοᾶο 118 ἃ, ἐπειδὰν πρὸς τῇ καρδίᾳ γένηται---- γι π ἐπ δοξΐοι οἵ 

{Π6 ῬοΟΙβοη γθδ 65 {πΠ6 πραγύ. 

ὃ 98. Τὴ {Π6 ποχύ ἱπβίδποθ, γγὸ ἢπᾶ δῃ Τπηρθυβοηδὶ οἰδαβθ ΤΟΡΓΘ- 
Βοηύπρ ἐῃ6 Ἄγ Ὀ. 

ΤΊ, 24 6, ἐξ ἧς ἐπιβατὸν ἐπὶ τὰς ἄλλας νήσους... ἐγίγνετο. 

ὃ 99. Τὴ {Π6 [Ο]ονίηρ ἰηβίαποοβ τγὸ πα δὴ Α αἀἸθοξνθ οὐ. Ῥαγίϊ- 
οἷρ]θ ἴῃ ἀρυθοιηθηῦ τυ {86 νᾶρτθ ἀπαἀουβύοοά Νουηϊηδεῖγρ. 

ῬΆΠΘΡ. 20 6, προϊὸν δ᾽ ἔτι σαφέστερον δείξει----“ {Π6 Βοατιοὶ οὗ {πὸ 

ΔΡΡΌ ΘΗ 0711} τηακο (ἢ γοῦ οἰθασοσ. 

Ῥμθᾶο 11 Ρ, καὶ οὕτως αὐτὸ ποιήσει---- {π6 ἀροηΐ Ἰοἴξ ἐο 156 1} νυ }}]} 

Ομ ]οίθ 15 γουκ. ΤΉΘγΘ ἰ8 ΔΘ ΠοΔοΥ ἴῃ ἐῃθ γαρτιθηθδβ ΠΗ 
ΜΒΙοἢ θοΐἢ {Π6 ἀοδα]ν ἀροπὺ πᾷ ἰΐβ οἴβοῦ ἂγὸ ἀδβίσπαξοά. 

Τοῦ. 200 6, ὁ τὸν ποταμὸν καθηγούμενος ἔφη ἄρα δείξειν αὐτό, Α 

Ἰηδ) ὙΠΟ ΡΌΘΒ ἤγβύ {πγουρἢ ἃ βύγθδμ, 1 δβκοά, “ ον ἄθθρ ἰβ 
16 1, βαγβ, “ον οδῃ 1 61} θοίοσθ μαηᾷ 1 εὐ6 8ἤιαῖϊϊ 8.6.) Ἐτοπ) 

{π|5. Ῥαθβαθθ γγχὸ ραῦμον ἐμπαὺ ὑπ δχργοββίοη τγαϑ ἵπ Ροραΐὰν 
56. 

Οὐ ϊαβ 108 ο, τοῦτο μὲν οὖν οἷόν ἐστιν, αὐτό σοι τάχα δηλώσει, 



ΨΕΒΒΒ. 16 
- Ἧϊρ. Μα. 288 ᾿, ὅτι μὲν ἐπιχειρήσει εὖ οἶδα εἰ δ᾽ ἐπιχειρήσας ἔσται 

τ΄ καταγέλαστος αὐτὸ δείξει ----᾿ 76 5|8}} 566 ΒΥ {π6 ονθηΐ. 

Ῥχοίδρ. 324 ἃ, αὐτό σε διδάξει. 

᾿ ΤΡ. 320 Ῥ, ἱκανὸς μὲν μακροὺς λόγους καὶ καλοὺς εἰπεῖν, ὡς αὐτὰ δηλοῖ, 

ς 8100. ΟΥ Ηάὶ, ν. 78, δηλοῖ δὲ οὐ κατ᾽ ἐν μοῦνον, ἀλλὰ πανταχῆ, ἡ 

᾿ἰσηγορίη ὥς ἐστι χρῆμα σπουδαῖον, νἱ. 86, οὔτε μέμνημαι τὸ πρῆγμα, οὔτε 

με περιφέρει οὐδὲν εἰδέναι τουτέων τῶν ὑμεῖς λέγετε. ἔβοἢ!. ΟΠΟΘΡΉ. 993, 
Φδλον τέως, νῦν δ᾽ ἐχθρόν, ὡς φαίνει, κακόν (485 ἐμθ ογθηΐ βῃοννβ.} 

Αὐδομίη. ἱ, 40. Ῥ. 6, ὡς αὐτὸ τοὖργον ἔδειξεν. ΑἸξῖρΒο ν. 6ο. Ρ. 136, 
αὐτῷ μοι πρόφασιν οὐδεμίαν ἔχει ἀποκτεῖναι τὸν ἄνδρα, ΤιγΒὶδΔ8. Χ, 20, 

ΟΡ. ττ8, δηλώσει δέ" (5ο. 1Ἰᾷὰ αποά ξοαυϊξαν δηλώσει) οἰχήσεται γάρ. 

ΟΠ δ10Ι. ὙἴΥε ἤπὰ αἴδο Νοπ-Τπιρογβοπαὶ βοπίθηθοβ ὁπ ἐμ τπηοᾶοϊ οἵ 
ΒΟ οὗ {Π6 ἔοτοροίηρ, 6. (. 

᾿ς Οἱβέ, 393 6, τὸ ὄνομα, ὃ αὐτὸ ἡμῖν δηλώσει κιτιλ. 
ΤΌ. 402 6, τοῦτό γε (τὸ ὄνομα) ὀλίγου αὐτὸ λέγει ὅτι κιτιλ. 

Βορἢι. 237 Ὁ, καὶ μάλιστά γε δὴ πάντων ὁ λόγος αὐτὸς ἂν δηλώσειε. 

ΟΥ Ῥροπι. ο. Τίοηγβ. 13. Ρ. 1287, ἐδήλωσε δ᾽ αὐτὸ τὸ ἔργον. Ἐαγ. 
Ηεϊ. 146 5ᾳ4., (Α) Συμπροξένησον, ὡς τύχω μαντευμάτων Ὅπη νεὼς 
στεΐλαιμ᾽ ἂν οὔριον πτερὸν κιτ.λ.---ἰ(Β) Πλοῦς, ὦ ξέν᾽, αὐτὸς σημανεῖ. 

δ 102. ἘΠ Τηϊταηβιεϊνο τ οὗ 7 ουῦβ Τυδηβίεϊνο. 

ο΄ Βόπιο Ὑογὺ5 Τταηβιἐϊνο τϑοθᾶθ, ἰπ ρδυ σα αν β στ βοιίίοηβ, ἱπίο 

᾿ [ηἰναπβίεϊνο ὕοτρε, Αὐ {Ππ|Ὸ βαπὶθ ἐΐπιθ, ἐμ ἀο ποὺ οθᾶβθ ἰο θῸ 
 Δοῖϊνο; ποίξμον ἄο ἔμου Ῥθοοπιθ βυυ ον Βοβοχῖνα. 

ος ΤΡΐβ ΒΑΡΡΘἢΒ ἴῃ ἔνγο οἄδ68. 

᾿ς 8103. ἃ. ὙΠ οη ἐμαὶ, ἕο τ μῖοῖ ἐπ δούϊοη υγὰθ ΟΥ̓ ΟΊ ΠΑΠῪ ΤΟΡΓΟ- 
᾿ βοηέρα 45 ραββίπρ' οἱ, 'β, ΟΥὁ Θοτη68 ἐο ὈΘ τοραγἀθᾶ 88, ἃ ρατὺ οὔ {π6 
 Αροπέ ; ἀπᾶ σβθη ξασέμον ἐπ τηθπέϊοι οἵ ἰδ οδῃ θὸ ἀγορροὰ υυἱεμοαΐ 
᾿ πιδετϊηρ' ἔΠ6 Β6η80, Ἔχειν, ἴῃ ΒΘΥΘΓΆΪ οὗὨ 18. ΒΘΏ5Β65, ΘΧΘΙΏΡ]1Η65 ἐπΐ8 
ῬιτΌροΒβ.. 

᾿ς Ῥτοῖὴ ἔχειν ρονογπΐηρ 8η Αοοπβαίίνο οἵ ρατῦ οἵ {π6 ϑ'αθ]θοῦ τὸ 
 Βᾶγο, 6. (. οι. Οἀ. χῖχ, 38, κίονες ὑψόσ᾽ ἔχοντες ---' ΒΟΙ ἸῺ σ᾿ ῥτο- 
Π Ρεεΐν ποὲ ἐμοτηβοῖνοβ, θαΐ ἐμοῖν ἀδαάβ, οὐ, γαρσιοὶυ, ραγίβ οὗ ἐδιθηυ- 
᾿ βοῖυοα, αἱοῖε, 5.0 Ηδέ, ἱ. 181, ἀνάβασις ἐς αὐτοὺς ἔξωθεν κύκλῳ περὶ 

᾿ πάντας τοὺς πύργους ἔχουσα πεποίηται--- ΠΟΤ ἔχουσα ἨδΒ ἴον 18 ΟὈ͵Θοῦ 

ΘΟ ρατέ οἵ {δ ἀνάβασις ἴῃ Βιιοοοβδίοη, 

᾿ς Ῥτοπι ἔχειν φονοτηΐπρ ἀπ Αοουβαξῖνο οἵ ὑπαὶ γ ἰοἢ οοπαοβ ἐο Ὁ0 
χη ραγάοα δ8 ματέ οἵ ἔϊο ϑυθήοοι, γὸ πᾶν 6. χα. Οἀ, 111, 182, αὐτὰρ 
᾿ ἔ ωγε Τύλονδ᾽ ἔχον ----' ΒοΙἃ τὴν Βῃ]Ρ οὐ ΠΟΥ οοιγβο [ῸΣ ῬΥ]ΟΒ ;᾿--ἰ δ 
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ΒΕ, 85 ΤὉ]Π]ουγίηρ ἐπ6 Ῥ111 οἵ μον οαρέαϊπ, 18, ΒΘ Π 6 ὉΓΘ Βρ ΚΙ ηρ’ 
᾿ Οὗ Πΐβ τηονοπηθηΐβ, νἰγέθα Πγ ρατὸ οἵ Ὠΐτη ;-ο 0 Π06 ΒΙΤΏΡΙΥ “1 ΠοΙα οἡ 
ἴον Ῥυ]οβ.᾽ 

Οπ {πὸ οἶμον μαπᾶ, ἱπ ἐπ [Ὁ]Πονηρ Ῥαββαρθ κατέχειν ὯδΒ ἴον 1085 
ΟΪ οὐ ἐμαὺ τ ῖ οἷ 15 ΠΟ ΔΗγ ἃ ρατὺ οἵ ἔμ ϑ'αθ]θοῦ, 

Ῥμερᾶο 117 6, οἷοί τ᾽ ἦσαν κατέχειν τὸ μὴ δακρύειν---- ἰο ΚΘΘΡ {Ππ6πι- 

ΒοΙν6β,᾽---θαῦ ῬΥΟΡΟΥΪΥ ἔμοβο Ῥαγίβ οὐ ἐμοιηβοῖνοβ υ βίοι πα ἴο 
40 νι ἢ ἐμὸ ραγεϊσαϊαν αἰδούϊοπ ᾿ῃ ααθϑίϊοῃ. 

50. ἀραῖπι {Π6 ΘΟΙΠΠΟ ἔχε δή (Οταῦ. 439. ἃ, Θουρ, 490 Ἀ, 180}. 

198 Ὁ, Τιορρ. 630 ἃ) ἰδ“ ΒοΙ,᾽ 5οὶ], γοῦν ἑοού ἔροτα δἀάνδμοϊηρ"-- --υοῦν 
ἔοῃρτιο ἔγοτη βρθακίηρ---σοῦν ὑπουρηίβ ἴτοσα υὰηπῖπρ' οἢ)»---τ(α5 πθ΄ 

Οδ86 ΤΗΔῪ Ὀ6). 
αοτρ. 415 ἃ, τῷ λόγῳ ὥσπερ ἰατρῷ παρέχων---- οἴονίηρ,᾽ ποὺ Βυυ οὐ 

Θποβϑῦ, θαῦ {πὸ ραγεϊοαϊαν Πἰτὰ Ὁ οὐ ρατὲ ποοράϊηρ' ἐγοαἐτηθηῦ. 

ὃ 104, Οὐπιοῦ οχδιρ]οβ ἴῃ Ῥ]αΐο ἃγὸ 

Βρρ. 388 9, ὅταν τις ἐφιῇ ἰσχυρῷ γέλωτι. 80. 568 ἃ, ξυγκαθιέναι, 

ΤῸ. 422 ὁ, ἀναστρέφειν. Ὧὅο Τιδοῦ, 101 6. 

ΤΌ. 465; Ῥ, ἀναλαβεῖν. 

ΤΌ. 473. "Ὁ, μεταβαλεῖν, 

ΤΌ. 540 ἃ, 591 6, παρακινεῖν. 80 573 6, ὑποκινεῖν. 

ῬΠεράο 65 ἃ, ἐγγύς τι τείνειν τοῦ τεθνάναι. 

ΤΡ. ο8 ἃ, χαλῶντα καὶ ξυντείνοντα τὰ νεῦρα. 

Ῥῃάν, 228 6, παῦε. 961 ἱπβίδμποοβ. ἐπ αἰδο πὶ μι. Οά. ἱ. 340, 

ἷν. 659. [1π Οἄ. ἱ. 340 {6 τοαίηρ' βϑθμβ ἀουδέία!.} 
ῬΟΙΠΪο. 258 ἃ, Θεαιτήτῳ, . .. ξυνέμιξα. 

ῬΗφᾶο 72 Ὁ, εἰ τὸ καταδαρθάνειν μὲν εἴη, τὸ δ᾽ ἀνεγείρεσθαι μὴ ἀντα- 

ποδιδοίη----ΐ. (65. γγχὸ τϊρηξ Βα.) “Ῥαΐ 'π δὴ Ἀρρθδύβῃρθ οῃ ἐδ 
οἶμοῦ 5146,᾽ 

δ 106. ΤῊ5. Τηϊταηβὶ ΐν δ οὗ {ποθ Ὑουῦ5 Ὀθοοτηο5 80 μδύαγαὶ, 

ἐπιαΐ, αἴξον ἴδ ἰβ οβίδ ἰθμοα, ννθη ἦν ρατεϊοαϊαν οαβο8 ἰδ ἴβ οοῃγοηίθηθυς 
{παὺ ἐπ ΟΡ]θοῦ μου] μὲ οχργοββϑᾶ, ὃ 15. οχργθββθᾶ ἴῃ ἔδο Ἰλδξϊνθ. 

Ἐ,, κα. Π χχῖϊ, 686, ἀνασχομένω χερσὶ στιβαρῇσι. Τὴ:Θ Ἰαηρπαρο μα 

θθθῃ δοοιβίοιηθα (0 ἀνασχέσθαι Τυϊγαυδβιἑϊνγο ἴον ΠΒοϊάϊηρσ ἂρ 86 
Βαπᾶβ ; 50 ὑπαῦ γμθη, ἴθ ογᾶου ἴο οἰαταοίουῖβο ἔπ Βαπᾶβ, ὅθ ροοῦ 
ἀορῖγοβ ἕο Θχρυοθβ ἐπ ΟΡΪ]οξ, 1Ὁ [8118 τλοτο παξαγα!!ν ᾿πΐο ὅπ Τδεϊνο.. 

80 Οἀ, ἰχ, 489, Ἐμβαλέειν κὠπῃς---ἐμβαλεῖν ψῤεβε δρᾶ δἴομπο, 6. 5. 

ἴῃ Αὐϊβίορ!, ἤδη. 2ού, ἴον " ἀδβινπρ ἱπ ὑπὸ οὔγβ (Δπ ὀυτοποοῦθ 
ἰη ογργοξαξοη. οὐ ἐπ18 Ἰαβὲ ραββαρὸ αὐῖβοβ ἔγοτα πορίθοὶ οὗ ἔδιο ῥγῖπ- 
ΟἾΡΙΘ νῦϑ διὸ ποἰϊοϊῃρ.) 

80 Οά, χ. 140, νηΐ κατηγαγόμεσθα. 
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ὁ 106. Ρ, οι ἐμο Αοουβαίίνο οἵ ἔμθ Οὔήοοί, ποὲ θοΐπρ ἴπ ΒῺΥ 
ΟΥΕΥ ΤΟΙΟΓΔΒ]6 ἐο ἐπ Αροπέ, ἰβ πϑυθυέμθ]θββ βὸ παίαται ἃ Βοαιθηοα ἕο 
ἐμιο ον, ἐμαὲ ἐμο Ὑοτῦ ἐδ 7 νν 1} δαρροβὲ ἴε αῦ οπουϊετοᾶ. 

ϑυτηρ. τοῦ ἃ, πειρατέον μὴ ἐλλείπειν---- ἰο [Ἁ}] 5μοτέ΄---]τὐ. “ἴο Ἰοανὸ 
α ἀρβοίοηου 47 80 πιο, ἴὰ ἃ σἴνοι φυδηεέγ. 

Ῥμᾶν. 237 ἃ, θέμενοι ὅρον, εἰς τοῦτο ἀποβλέποντες καὶ ἀναφέροντες 

Θοτρ. 512 6, ἐπιτρέψαντα περὶ τούτων τῷ θεῷ--- δ γτιδεϊη σ᾿ 561}. ἐπ6 
τῆρυξ 

ο 8107. ϑοπιο 0865 οὗ ἔχειν ΠΠΠπδέγαΐα Εἰεῖ5 Ῥγόοσθβ5 αἶδβο. 

ο΄ Ἧγὲ [πά, Το. 1". 80, τῶν σεισμῶν κατεχόντων" ---ἴΠογ6 18 πὸ πορᾶ 

[0 ΟΧΡΓεβ8 τυδαέ ἐμογ ρογνδάθᾶ οὐ οοουρίοᾶ, βίῃοθ σεισμοὶ (8ο πι864) 
᾿ς χηβὲ Ρ6 σεισμοὶ τῆς γῆς. ΟΥ̓Χ ΒΘΗ ἔχειν 15 δρᾶ οὗὨ Δ ΔΙΊΩΥ ΟΟΟΌΡΥ- 
ἢ 1πρ' ἃ Ῥοβιἐΐοη, {π6 Ὑ Υ Ὁ Δ]Οη6 βυιδῖοθβ ἐο χρυθββ ἐμῖ8. πᾶ (85 νγὸ 

Π ΒΙιδγῸ βδθὴ ἴῃ ἔμθ βδγα οὶ ο8 56) ξοὸ ἤἄχϑα τηδὺ {μῖβ 86 Ὀθοοπιθ, ἐμδέ 
Ο Ὑπδη ἔπ ρΡοβίἐΐοπ οοοαρίοα ποοᾶθ ἐο ῬῸ οχργοββθᾶ, Ὡποίμου οοη- 
᾿ς μβέγποίίοι ἴβ ἕοπιπα ἴον ἴὲ ; οἵ. ΤΉο. ΠῚ, 34, ἐν διατειχίσματι εἶχον" 50 
᾿ ΥἿ, 28, ΒΟ πα ΠΑΥΎ ἃ σΘΠΟΓΑΙ τηουΐηρ Ηΐβ ἈΥΤΩΥ 18 βαϊα ἄγειν, τἱΠοὺΐ 
ΠΟ ΔΗ Οδήοοξ οχργοββοᾶ : ψβθπο ἐπθ ποχὲ βέορ ἴβ ἐμαὺ {π0ὸ Ὑ80]6 
᾿ς ΑΥΤΩΥ, ψΠΙΟΝ δ τιον ἄγεται, ἰ5 βαἰᾷ ἄγειν" οἵ, ΤΉτιο. ν. 54, ᾿Αργεῖοι δ᾽ 
ἄγοντες τὴν ἡμέραν ταύτην πάντα τὸν χρόνον, ἐσέβαλον. [80 Ατποϊὰ : ἐσέ- 

βαλλον Ῥορρο πᾶ 116 γ]. 

Γ δ 108, ΤῊΪΒ 18 ἔδιο δοοοιιπὲ οἵ ἃ ναυϊδίϊοη, τυ μῖο τηϊρμὺ οἶδο θῸ 
᾿ς ἘΆΚΘὴ ΤΠΘΓΟΙΥ ἴου ὁΠ6 οἵ ρσογεσηῃπιοπῦ :---- 

Ῥμεᾶο 58 6-δ9 ἃ, οὔτε γὰρ ὡς θανάτῳ παρόντα με ἀνδρὸς ἐπιτηδείου 

Ε ἔλεος εἰσήει.. ." διὰ δὴ ταῦτα οὐδὲν πάνυ μοι ἐλεεινὸν εἰσῇε. ΑἹ 

᾿ οἸποξΐοι ΤΔῪ 6 5! οἰἕμον ἕο οπέον ἐπ Ῥϑύβοπ Εἰ ΠΙΒ01 (45 ἴῃ 
ἔλεός με εἰσήει), οΥ ὕο Θπέον ἷ8 βοὰ] ; Ῥαΐ ἴπ {118 οαβὸ 1 {π6 
τοΐοσθποο ἕο ἐμ ροσβοὴ Ὲ τηδᾶο οἷθαν ἐπ πηθπέϊοι οἵ {πὴ βοὺ] 
ΤΊΔΥ 6 δβραγοὰᾶ ; ἐμαὶ 18, ἔΐιο Ὑ υ} Ῥδοοιηο5 Γπέγαηβιεῖνο, διᾷ ἰδ 

Το]ονγοᾶ Ὀγ ἃ Ταξϊνο οἵ ἐμ βεύβοῃ (48 ἴῃ ὑπ Ἰαΐξίον. βθηΐθηοθ 
οἵ ἔπ Ῥαββαρο αᾳαοίοα). 

δ 109. Ἐ, ὕβο8 οὗ ἔμο Ῥαγεϊοΐρ]ο. 

α. ῬΡΟΥΙΡγαβέϊοα!γ, νεῖ ΑἸ] τ Ὑουῦ Βαυρπδίαπεϊνο, 

Ῥοϊπεῖο. 273 Ὁ, πολλῆς ἦν μετέχον ἀταξίας. 

ΤΠ). 274 6, εἶναι γεγονός. 280 ἃ, ἦν ἂν τεθέν. 5308 ὁ, ἐστὶ τείνοντα. 

Τίμι. 18 ο, ἐστὶν ὄν. 68 ἃ, ἠγνοηκὼς ἂν εἴη. 171 6, εἴη διαδιδόμενον, 

Ὗς ἈΡΤΎΡ ὙΎ Σ  ΤῚ Τ 
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ΞΌΡΗ. 244 6, τὸ ἀποδέχεσθαι... [ἐστὶ] λόγον οὐκ ἂν ἔχον. 
Τιοσσ. 86ο 6, εἰ δὴ ταῦτα οὕτως ἔχοντά ἐστιν. 

δ 110. β, ῬΘουϊίαν Τηἐγδηβι ὀἶνο 80 οἵ ἔχων νι ἢ Ὑ ΟΡΌΒ, 

Ἐπιμγά. 295 6, ἔχων φλυαρεῖς. 

Ῥμάᾶγ, 236 6, τί δῆτα ἔχων στρέφει; 

δ 111. ἸΡΙΟΜΒ ΟΡ ῬΕΕΡΟΒΙΤΊΟΝΒ, 
᾿Ανά. 

Τὴ Οοπηροβιἐΐομ. 

ῬΠφοᾶο 87 ἃ, ἀνατίθεμα. ΟΥ̓ νἸ  ἀγαννίηρ᾽ Ωγ ἀοοα οὐ νον. Νοῦ 
ἃ τηθέδρβου ἴγοπι ἀγαπρ ἐβ Ῥαγ ϊοα]αυ]γ, ὑποιρ Θὰ ΡΔ 0 ]6 οἵ σὰν 
580 ΔΡΡΙ166---ϑ ἴῃ 

Ἡ ΡΡαυοΝ. 229 6, ὥσπερ πεττεύων ἐθέλω σοι ἐν τοῖς λόγοις ἀναθέσθαι ὅ 

τι βούλει τῶν εἰρημένων. ΟἿ, Ξορῃ. Α1. 476, Προσθεῖσα κἀναθεῖσα τοῦ 

γε κατθανεῖν, δια ΤΟΌΘΟΚ᾽Β ποΐθ ἀροη 10. 

᾿Από. 

ΟΥ̓ {ΠῸ ἀ56 οἵ ἔπ θΟάΠΠΥ τπθτη 615. - 

ΒρρΡ. 613 Ὁ, δρῶσιν ὅπερ οἱ δρομῆς ὅσοι ἂν θέωσιν εὖ ἀπὸ τῶν κάτω 

ἀπὸ δὲ τῶν ἄνω μή--- 0 χὰ [αἰ υν τι} ὑποὶν Ιορβ, θαὺ ἢ 

{Π6 ὍΡΡεν ρατὲ οὗ ὑποῖν θοᾶϊοβ (μϑδᾶ, πϑοῖς, ἃ μ8) ἴῃ θδᾶ ἕουτη. 
(Ενϑη βυρροβίπρ ὑπαῦ κάτω οου]ᾶ τϑίϑυ ἐο {πὸ βίδγέϊην Ροϊπξ 
Δα ἄνω ἰο {πὸ ὑαγπίπρ' Ροϊπέ, τυ οἢς οδ ἢ ΒΟΔΤΌΘΙΥ 6 Βαρρογίοα 

ῬΥ ἱπβίδποθθ, ἔΠ6 δρβοϊαΐθ πι86 οὗ τὰ κάτω ἃπᾷ τὰ ἄνω ἴῃ {815 
τηθϑηηρ᾽ 15 ἸΠΟΟΠΟΘΙγ 8016.) 

Τιορρ. 795 Ὁ, ὁ τελέως παγκράτιον ἡσκηκὼς. .. οὐκ ἀπὸ μὲν τῶν ἀρι- 

στερῶν ἀδύνατός ἐστι μάχεσθαι κ-τ.λ, 

Οἵ, Αὐϊβέορῃ. γ8βρ. 656, λόγισαι φαύλως μὴ ψήφοις ἀλλ᾽ ἀπὸ χειρός. 

δ 112. Διά. 

ἃ. ὙΠ Αοουβαίίνο ; “ὉΥ ΒοΙ͂Ρ οὗ ΤῊΪ5 15 ἐΠ6 86 50 Θοτητηοι 
αἰουνγασβ ἰὴ {π6 Οταΐουβ. 

ἘθρΡ. 352 6, ἐνῆν τις αὐτοῖς δικαιοσύνη, . .. δύ ἣν ἔπραξαν ἃ ἔπραξαν. 

Ῥ. 1 Οδμϊεϊνο. 

Ῥῃεάο 82 6, τὴν ψυχὴν... ἀναγκαζομένην .. . σκοπεῖσθαι τὰ ὄντα... 

μὴ αὐτὴν δι᾿ αὐτῆς----΄ δοὐϊηρ' ΟὨΪΥ ὈΥ ἀηᾷ {πγοῦρῖι ἰὐβοὶ , ἱπάθ- 
Ῥομαθηεν οὗ δηγυ ῖηρ' οχέουμαὶ ἐο ἰἐβο, 

ξο ἤδρ. 510 Ἀ, αὐτοῖς εἴδεσι δ᾽ αὐτῶν τὴν μέθοδον ποιουμένη, ἀπᾶ 

ΒΙΧΏΠΑΥΪΥ 511 



ῬΕΕΡΟΒΙΤΊΟΝΞ. 169 

δ τἂν τἷἶ Υ΄ ἐν τὸ, ἔνων μένό πλέον μήτ᾽ ἔλαῖτον ἀλλ᾽ αὐτὰ 
δὲ αὑτῶν γένηται. 

, ϑοοοτΣ ἀέρνο δὲ τῶν ὀνοράνον μώεν φϑέγγουτο. 

ΤΡ. 580 ", ὅ διὰ πάντων κριτὴς ἀποφαίνεται----᾿ 6 ραταιηοππέ Ἰαάσθ 
ἀροῖϊάοβ ἀρβοϊαξοὶ γ᾿ Απ οΥα ΠΑΤῪ Ξ6η86 οὗ διὰ πάντων, ὈΘσΊΠπΐτρ᾽ 
ΟΠ Ηομπον. 

ΟΜομΟ 74 ἃ, τὴν μίαν, ἢ διὰ πάντων τούτων ἐστί:---- ὙΨΠΙΟΝ 5 οαΐ 

Βογοπᾶ 4}1 ἐδμιοβθ, ἱ. 6, “βοὴ 411 ἔμοβθ στὰ ἂρ ἕο, “σΒῖο ἢ 

β Ῥαγαπιοπηΐξ ἐο 811} ἐμι6βο.᾽ 

Ἔδρ. 343 Ὁ, διὰ νυκτὸς καὶ ἡμέρας----" εἰσθς αἴον πἰρηῦ ἀπᾶ ἄδν 
αἴζον ἀδγ. 

ῃ ΤΡ». 621 8, πορεύεσθαι διὰ καύματός τε καὶ πνίγους δεινοῦ. 

᾿Β παρ. 220}, ἀνυπόδητος διὰ τοῦ κρυστάλλου ἐπορεύετο. ΤῊ 5 τ56 οἵ διὰ 

ἴπ ῬΓΌΒΘ ἰβ απίατ : 566 ΒΟΥ ΠΑγαγ 5 ϑυηίαχ, "ἢ. 234. Τὲ οδέαϊπβ 
ἴπ Ροσέγυ, θερσὶ πηΐπρ τε Ἡ Ομ οΓἘ διὰ νήσου ἰὼν ἴῃ Οἀ. χίϊ, 335. 
15 1:5 Θῃιρ!ογτηοπί ἴῃ ἐμο ἑοχὲ ἱπέομαρά ἴου ἐμ βξακο οἵ στδπάϊ- 
Ἰοφαοποθ 

6. Τὴ Οοπηροβίἐΐοη. 

; ΒγΠΙΡ. 221 Ὁ, διαπορεύεσθαι, αὐτιὰ ΟΥἰἐΐα5 τοῦ ἃ, διαπορεία----οἵ ἐτα- 

γογβίηρ ἃ οογίαϊῃ ἱπέογνδὶι οἵ βρᾶθθ Ὀδθύνγθομ ἔσο ἀθῆποα ροϊπέβ, 
-' ἀοίπρ ἔπος ἀϊδίαποο.᾽ ΟἿ, διαθεῖν, Ῥγοΐαρ,.. 335 6. 

6113. Εἰς. 
α. ΟΥ̓ Ρτορτοββ δίομρ' οὐ ἴῃ ἃ οοσίαϊῃ γουῦΐθ. 

Ῥπερᾶο τ 4 Ὁ, φέρονται... εἰς τοὺς ποταμούς---τιοῦ "Ἰηέο Ἀαξ " ΔΙοηρ᾽ 

ΟΥ̓ “ἀονγπ᾽ ἐπο γἱνουβῦ, 

 δ114. β, “Τὸ {δο πῦμρον οὗ 

Ἴορα. 104 Ὁ, ἀπέχει θαλάττης εἴς τινας ὀγδοήκοντα σταδίους. 

ΟΥ Το. ἵν. 124, ὀλίγου ἐς χιλίους. 8.0 ΧοΠοΟρΡΒοΙ δπὰ Τοιηοβίῃ. 

δ 115, γ. “1π τερατγά ἔο,᾽ “ἱπ ἐπ ροὶϊπέ οὗ, “τὰ ἢ ἃ υἱὸν ἰο.᾽ 

Βέγτρ. 184. Ὁ, εὐεργετούμενος εἰς χρήματα. 

Τοϊᾷ, ἃ, ὁ μὲν δυνάμενος εἰς φρόνησιν καὶ τὴν ἄλλην ἀρετὴν ξυμβάλ- 

λεσθαι, ὁ δὲ δεόμενος εἷς παίδευσιν καὶ τὴν ἄλλην σοφίαν κτᾶσθαι. 

ΤΌ. τοῦ ο, εἴς γε ἀνδρίαν "Ἔρωτι οὐδὲ "Άρης ἀνθίσταται. 
10. 219 ἃ, ἀνθρώπῳ τοιούτῳ οἵῳ ἐγὼ οὐκ ἂν ᾧμην ποτὲ ἐντυχεῖν εἰς 

φρόνησιν καὶ εἰς καρτερίαν. 

ὙΤποοί. τόρ 8, ἱκανοὶ ἑαυτοῖς εἰς ἀστρονομίαν. 

» [Ὁπᾶρε εδεῖα ὀχαπιρὶο ἴα ἴῃ ἐδο ΜΒ, “ΟἹ. Οάγμι," 

τῶ ΡΨ Ἰμέν οι ΨΕ 
᾿ δ τ 



170 ΒΙΟΈΞΤ ΟΥ̓ ΤΡΙΟΜΒ. {δῷ τι6---τ18. 

ΤΠοοοῦ. 178 6, τὸ περὶ λόγους πιθανὸν ἑκάστῳ ἡμῶν ἐσόμενον εἰς δικα- 

στήριον βέλτιον ἂν προδοξάσαις ἣ τῶν ἰδιωτῶν ὁστισοῦν ; 

Τιοσο. 635 ἃ, ἔστι ταῦτα οὕτως, εἰς ἃ καὶ μηδέν γε ἀνῆς ἐπιτιμῶν τοῖς 

νόμοις ἡμῶν, 

Ἐπ γά. 2305 ἃ, τὰ νικητήρια εἰς δόξαν οἴσεσθαι σοφίας πέρι. 

ΟΕ οσπι. 1]. 111. 158, Αἰνῶς ἀθανάτῃσι θεῇς εἰς ὦπα ἔοικεν. ΑἾδ5ο 

Αηάᾶοο. 11. 23. Ρ. 22, πολιτείαν διδόντας τε, καὶ εἰς χρήματα μεγά- 

λας δωρεάς, Τιγδῖαβ Χχνυΐ, 21. Ρ. 17, περὶ ἐμοῦ οὐδὲν οὗτος εἰπεῖν 

ἕξει εἰς μισοδημίαν. 

δ 110. ᾿Ἔκ. 

ει. Ἐπ γᾶ. 282 ἃ, ἐκ παντὸς τρόπου «αρωμο τς 

Ῥ. ΑΡο]. 23 ἃ, ἐκ τούτων καὶ Μέλητός μοι ἐπέθετο----" ὨΘΥΘΌΡΟΗΙ :᾿ 

Π6 πούϊοῃ 18. οἵ βθαιθηοθ οὗ ὑϊπιθ σδίμον. ἔπαπ Θομβθαιθποο. 

Οἵ, Ζἴβοι, Ἐσπι. 2, ἐκ δὲ τῆς Θέμιν, ΟΠ ΟΘΡΙΙ. τοΡ5, Ποταίνιον γὰρ 

αἷμά σοι χεροῖν ἔτι" ᾽᾿Ἐκ τῶνδέ τοι ταραγμὸς ἐς φρένας πίτνει. 

ὃ 117. Ἐν, 

ἃ. “1ὴ {Π6 ροϊπὺ οἵ 

ΒΡ. 402 ἃ, ἐν τῷ εἴδει ὁμολογοῦντα----“ Δργοοΐπρ' ἴῃ {ποῖν' ἀδροοί. 

ΞΘ γ ΤΩΡ. 213 6, νικῶντα ἐν λόγοις ψάνραν ἀνθρώπους. 

Τηροί. 2οὅ ἃ, τὰ στοιχεῖα ἐν τῇ ὄψει διαγιγνώσκειν πειρώμενος. 

Ὀ. Αἀνου ΠΥ οομροπηάοά. ἜΣ 

αουρ. 457 ἃ, ἐμβραχύ. Οἵ, ἐπ ἔοστη καθεῖς ἰπι 56. δομπι γι]. 9, ἐξήρ- 
Ὄντὸ εἷς καθεῖς. χ 

δ 118. Ἐπί. 
ἃ. ὙΠ Ῥαΐϊνο ;--- πη οοππροξίοα τὴ }΄----ϑὶ στ γὶπρ ἃ ΤΠΟΤΟ 

τηδέουα] οοπηθούϊοη ἔμδη ἴξ βρη ῆοβ υῖθἢ ἐπ ΟἸθηϊ ἶνο. 
ἘρΡ. 316 ο, ἔστι δέ που ἡ μὲν ἐπὶ σώμασι γυμναστική, ἡ δ᾽ ἐπὶ γυχῆ 

μουσική. 
ΤΡ. 408 Ρ, οὐδ᾽ ἐπὶ τούτοις τὴν τέχνην δεῖν εἶναι, 

ΤΡ. 532 0, ἐπ᾿ ἀδυναμίᾳ βλέπειν. 

ὅγτηρ. 186 8, [Ἔρως] οὐ μόνον ἐστὶν ἐπὶ ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων. 
ΤΌ. 184 6, ἐπὶ τούτῳ καὶ ἐξαπατηθῆναι οὐδὲν αἰσχρόν. 
ΤΌ. 186 Ρ, ἄλλος μὲν ὁ ἐπὶ τῷ ὑγιεινῷ Ἔρως ἄλλος δὲ ὁ ἐπὶ τῷ νοσώδει. 
ΤῸ. 210 ἃ, τὸ κάλλος τὸ ἐπὶ ὁτῳοῦν σώματι. 
ΤρΙά. Ῥ, τὸ ἐπ᾽ εἴδει καλόν. 

ΞΌΡΗ. 247 ἃ, τὸ ἐπί τε τούτοις ἅμα καὶ ἐπ᾽ ἐκείνοις ξυμφυὲς γεγονός. 
ῬοΪΐο. 310 ἃ, ἐπὶ τούτοις δὴ τοῦτ᾽ εἶναι τέχνῃ φάρμακον. 
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Ἷ πος ριον δὶ φρονῶν λεχθέν. 
ΟΥ̓ Απάος. 1. 25. Ρ-. 4, τῶν φευγόντων ἐπὶ τοῖς μυστηρίοις. 

ΠΟ 6119. [ν Αἀνονθία!ν φοπεροιμνᾶοα. 
Τραρ. 691 ὃ, ἐπὶ ἔτι χείρους. 
Οἵ, Ηοπι. Οἁ. νἱϊ!. 245, ἐξ ἔτι πατρῶν. 

᾿ ξ 120. 6. Ιῃ Οοπιροεί(ίοπ. 

Οὐἶξο 43 ο, ἐπιλύεται----' Θχοπιρίβ., ῬοΥδαρβ ἐπο τιραπὶπρ' οἵ ἐπὶ ἴ5 
εὐ ἃ δυσέμου σοβαϊο᾽ οὐ “Ομ ἴοη,᾿ ἀπᾶ 50 ἐπιλύεσθαι νγουϊά 

Βὸ ἴο οδέαϊπ ἃ πιὰπ᾿β τοΐθαβο, απᾶθν ἐμ οοπάϊ οι οἵ ἃ γϑηβοπὶ 

ἕο 6 Ραϊά. ΠΑ ν σου] ἐπαγγέλλεσθαι ΒΘ “ἐο ΔΠΠΟΏΠΟΘ 50 
8Β ἕο Ὀἱπα οποβοὶ ἢ ἴῃ ἐΐπιθ ἔο οοηθ,᾿ διὰ 8ο “ἰο οὔθυ," “ Ῥχοτηΐβο. 

ϑγτηρ. 172 8, ἐπιστὰς περιέμεινα. ἐπιστῆναι 15 ἴο Βέορ ἴπ ἐμ ΘοΌγ56 

οὗ Ῥγορτθββ ἔγομι ὁπ ροϊπύῦ ἔο ἀποίμονυ. στῆναι 15 ἐο Ββέίορ, τι εἢ- 
οὗ ΔΠΥ ΤΟίογθ ποθ ἔο πηουΐϊηρ δραΐη, 8.0 ἐπιλέγεσθαι ἴβ ἰο Ρἷοκ 
οαΐ, 6. ο΄. ἴπ Ραββί πρ' δΔΙοπρ ἃ 11π6. ἐπιστὰς περιέμεινα ἴΒ Θααἱναϊοηςξ 
ἴο ἔπθ ὁη6 νγογὰ ἐπέμεινα. ἙῸΣ ἐπιμένειν ΒΘ6 ὉΠἅΘΥ περί, ὃ 127]. 

Ῥιμεράο 62 ο, ὁ Σωκράτης... ἐπιβλέψας πρὸς ἡμᾶς. ἘΎοτη πὸ ποξΐοπ 

ο΄ οἴ βαοοοδβίου. μοτΘ ἀραὶ νγο Βῃοα!α σού “ Ἰοοκίηρ [ἔτοπι (Ὁ Ρ085] 
ἴο τ8,᾿--- ἑυσπΐηρ ἰο υ5.᾽ ΟἹ, ΑΡο]. 31 ἃ, ἐπικωμῳδῶν. 

ὃ 121. Κατά. 

8, ὙΠ Αοσαραίίνο. 

ρα. 918 ἃ, ἕπεται κατὰ πόδα----" ἴῃ οἷἶοδο διισοοββίοη. 

ΟΡ. 243 ἃ, κατὰ πόδα γε, ὦ Θεαίτητε, ὑπέλαβες---- γοὰ πᾶνο οδαυρ μὲ 

αὖ ὁπ66 πο ἐγαὶπ οὗ ἐπο ἐπουρμί. ΤῊ]Β 15 οἵ ὀοῦγθο ἃ ργορηδηῦ 

1.56 οἵ ἔϊο Ῥτγοροβιἐΐομ, ἱπυρ] γἱπρ' κατὰ πόδα ἑπόμενος. 

», Ὑγπὶ αφηϊεῖνο, ἰὰ Αὐἰἰυϊ θυξίνο βοηβο. 

Μόοπο 74 Ὁ, μίαν ἀρετὴν λαβεῖν κατὰ πάντων. 

ΤΌ. γ6 8, κατὰ παντὸς σχήματος τοῦτο λέγω. 

ΤΡ, 77 ἃ, κατὰ ὅλου εἰπὼν ἀρετῆς πέρι. 
Ῥμρρᾶο 7ο ἃ, μὴ τοίνυν κατ᾽ ἀνθρώπων σκόπει μόνον τοῦτο----" ΘΟΠΒΙ (6. 

{π|8 ποῦ 88 δὴ δέξγϊαΐο οὔ τυδη κί πα ομϊγ. Τῆιο κατά, ἴῃ ἃ ῥτορ- 
πδηΐ 086, Βέαπεῖβ [Ὁ ὡς κατ᾽ ἀνθρώπων λεγόμενον. 

Ῥμᾶγ, 2ὅο Ὁ, συντιθεὶς λόγον ἔπαινον κατὰ τοῦ ὄνου. 

ς 8122, 6. Τη Οομηροβίξίοη, 

α., ϑγταρ. 210. 6, καταδαρθάνειν----" ἕο ΘΔγη ὈΥ 5Βἰοορίπρ. 

β, ΟΥὨ ἀοΐηρ ἃ ἐδίπρ ψἱπουῦ γοραγὰ ἕο οἴου οοπβι ἀουδίλοιβ, 
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ΑΡοΪ. 33 6, οὐκ ἂν ἐκεῖνός γε αὐτοῦ καταδεηθείη----ἀτη Ἰ γίπρ' ἐπ τοαποβῦ 

ἴο 6 ὉπρυΪποὶρ] Θα οὐ Δ ἐγ ΥΎ, 

Τιοσο. 86: Ὁ, δοὺς δὲ οὐδένα λόγον ὡς ὀρθῶς εἴρηκε, κατανομοθετήσει. 

ΟΥ Τιγβίαϑ υἱ. 3. Ρ. 108, ἢ κατελεῆσαι ἢ καταχαρίσασθαι ᾿Ανδοκίδῃ. 

1βϑοῖιβ Υἱἱ, 38. ἢ. 67, τοὺς ἔχοντας ἀποδοῦναι τὰ ὄντ᾽ αὐτῷ κατα- 

ναγκάσαντες ---- ῬΘΥΘΙΏΡΓΟΥΠΥ ΘΟΙΏ ΡΟ] Πρ 

ΤῊ 5. κατὰ οἴξοη, Ὀὰὺ ποὺ δΙνγαγϑ ΟΥ̓ ΠΟΟΘΒΘΔΙΠῪ (566 ἐπ6 Ἰαδὺ ἴπ- 
58 06), σῖνϑϑ δὴ ὉΠΐα νου Δ Ὁ ]6 τηθδηΐηρ' ὅο ἔπΠ6 ποτά, 

ὃ 123, Μέχρι. 

Αἀγου ΙΔ] ν οοτηρουηάοα, 

Οοτρ. 487 6, μέχρι ὅποι. 

ὃ 124. Παρά. 
8. ΊΠΒ Αοουβαίίνο. 

α. ϑορἢ. 242 ἃ, παρὰ πόδα μεταβαλὼν ἐμαυτόν. 

Οἔ, Ῥιμά. Ῥγέῃ. χ. 62, πὰρ ποδός, απ Ξορῃ. ῬΆΗΪ]. 8538, παρὰ πόδα. 

β. ἈΡο]. 36 8, οὕτω παρ᾽ ὀλίγον----Πἰ ογ}}γ, “ἀρ ἕο 50 1 θ᾿ ἀ1- 

ἔδυ ποθ ἔγοτῃ ὕΠ6 οὔμϑὺ φαδη τ ν οοτηραγοά, ἱ. 6. 50 θᾶ 1. 

γ. ἴῃ ΟΟμμρδυΐβοη ; βρη γίηρ ποὺ “Ῥογοπᾶ᾽ θαΐ “ οοπέγαδίοα 
τ ἐπ᾿ (1. “Ραῦ οοοναϊπαύθ τ] μ᾽). 

ῬΒαγ, 2706 6, παγκάλην λέγεις παρὰ φαύλην παιδιάν. 

Τηροῦ. 144 ἃ, ἀνδρεῖον παρ᾽ ὁντινοῦν. 

ΕῸΣ οὗποὺ ᾿πδύδῃοοϑ 8566 Γ]οπηΒ οἵ Οομηρατίβοι, ὃ 74. ΟἿ. Τπας. ν. 

90, ἐπειδὴ παρὰ τὸ δίκαιον τὸ ξυμφέρον λέγειν ὑπέθεσθε. 

Ρ. 1} Ῥαξῖνο. 

ἜρΘΡ. 366 ", καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις πράξομεν κατὰ νοῦν---- 

“ΟἿ ἀθα]ηρα Ὀοΐἢ τ] σοάβ ἀπ λῦ πιθπ 1] Β6 τ μαξ τ γὸ 
ἀοδβῖγο. 

ΞΡ. 188 ἃ, ὁ περὶ τἀγαθὰ μετὰ σωφροσύνης... ἀποτελούμενος καὶ 
παρ᾽ ἡμῖν καὶ παρὰ θεοῖς ὕἜρως]----΄ ἐθηρουδμποθ θχϑγοϊβοα ἴῃ ἄθα]- 
ἴῃηρθ Ὀρύνγθθη ΟΌγβοΪγο5 (π|6η)} ἀπ τὶ ἢ ἐπ ροάβ.᾽ 

ὃ 126. ὁ. Ὑ1ῈΝ Οοπίεῖνο ;--ἰ ορίαἰποα ἔγοπι᾽ οὐ “ Ῥγοοθϑάϊπρ' ἔγουη, Ὁ 
-- οἵ ἃ βοπεϊπιθηῦ οὐ ορί πίοη, 

Τορρ. 733 ἃ, τοῦτο παρὰ τοῦ λόγου χρὴ λαμβάνοντα σκοπεῖν. 
ϑΌΡ᾿. 226 ἃ, λέγεται παρὰ πάντων καθαρμός τις. 
Τμορρ. 692 Ὁ, τὸ δὲ παρ᾽ ἡμῶν γιγνώσκεσθαι ταῦτα... οὐδὲν σοφόν---- 

“ἐδπαῦ ἐποβ6 ἐῖηρβ βῃοι]ὰ γϑοοῖνο υϑοορτ οι ἔγοπι ἀ8.᾿ 
Οταΐῦ, 412 6, παρὰ πολλῶν ὁμολογεῖται. 

β 
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. Ῥοϊϊᾶο. 296 ἃ, λόγον τὸν παρὰ τῶν πολλῶν λεγόμενον. 

᾿ Ῥχοίαρ. 312 Ὁ, ἡ παρὰ Πρωταγόρου μάθησις. 
᾿ βγαρ. 182 ἃ, ἡ παρακελευσις τῷ ἐρῶντι παρὰ πάντων θαυμαστή. (παρὰ 

ΟΥ̓ Αμάοο. ἱ 140. Ρ. 18, παρὰ πάντων ὁμολογουμένως ταῦθ᾽ ὑμῖν 

Εν : ὑπάρχει. 

᾿ς δ 126. Τὴ ἔδιο τοπιδίηΐηρ ἱπβέδηοοβ ἔμ6 Ῥγοροβίεῖοῃ "8 ἃ ρσοριδηῦ 
Οἴοτοο: Ἐδιαξ 15, ἐμ ἔδοὶ ἐμὲ ἀπ ορὶπίομ οὐ βοιξϊπιθπὲ ἰβ σοΐεσγοα ἰο 
ΝΠ πΠρτέδοα θὲ μὲ 

ςς ΒΡΡ. 362 6, παρὰ θεῶν καὶ παρ᾽ ἀνθρώπων τῷ ἀδίκῳ παρεσκευάσθαι τὸν 

ος 15. 46: πο νολουνδι συρὲ τοῦ λέγον. 

ος 1. 612 ὁ, μισθοὺς... . ὅσονε τε καὶ οἷους τῇ ψυχῇ παρέχει παρ᾽ ἀνθρώ- 
πὼν τε καὶ θεῶν. 

; Τοϊά. ἃ, ὥσπερ ἔχει δόξης καὶ παρὰ θεῶν καὶ παρὰ ἀνθρώπων. 

Τῖπη. 52 ἃ, οὗτος... παρὰ τῆς ἐμῆς ψήφου λογισθεὶς ἐν κεφαλαίῳ 

δεδόσθω λόγος. 
1} ἐπ18. πὲ οὗ παρὰ οἵ, (μδὲ οἵ πρός, Ἠδέ. 111. 13}, ἵνα φανῇ πρὸς 
Δαρείου ἐὼν καὶ ἐν τῇ ἑωυτοῦ δόκιμος. Απέῖρῃο 1, 25. Ρ. 114, καὶ 

; γὰρ ἂν δικαιότερον καὶ ὁσιώτερον καὶ πρὸς θεῶν καὶ πρὸς ἀνθρώπων 

τ΄ γένοιτο ὑμῖν. 

δ 127. Περί. 

δ᾽, Στὰ Ταξῖνο---- ἴῃ (Π6 Βρθθσο οὗ ΠἰθγαΠ]γ. 

᾿ς ΡΡχοΐαρ. 314 ἃ, ὅρα μὴ περὶ τοῖς φιλτάτοις κυβεύῃς τε καὶ κινδυνεύίῃς. 

Ο Ρμαᾶο 114 ἃ, θαρρεῖν χρὴ περὶ τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ ἄνδρα. ΤῊ [εο]ησ 
5 τοργοβθηΐοα 88 Ἰοοδ!ν υγϑίοῃϊηρ' ΟΥ̓ΘΥ 18 ΟὈ]οοί. 

ἃ, Τὴ τὐρα ὐηφερηαο 

ς Ῥμαᾶο 69 6, καὶ ἡμῖν ἐξελθὼν ὁ θυρωρὸς... ... εἶπε περιμένειν, καὶ μὴ 

᾿ πρότερον παριέναι Τὸ ΤῊ τηθδηϊηρ' οὗ περιμένειν 111 ΒῈ οἰ αοὶ- 

ἀαϊοα ὈΥ ἀἰξέϊηρτι βμΐηρ 10 ἔγοπι ἐπιμένειν. ἐπιμένειν ἰἴΒ ἕο βίον 
ἴπ ἔπ οοῦτβο οὗ ἃ ῬΓΟΘΎΘΕΒ ἔσο πὶ 0η6 Ροϊπξ ἕο δποίῖμοσ ἀπὲ] 

ΒΟΙΩΘΡΟΟΥ͂ ΘΟΠ6Β ΟΥ᾽ Βοιη ἐμ πο ΒΡΡοηΒ. ΤῊ ἐπί, 8 ἴῃ ἐπιστῆ- 
ναι, 8. ἰοοδὶ, δηὰ ἴξ αἷβο Ῥγεβαμηθβ ὑπαῦ ἔπ6 Ῥσοστθθβ 18 ἕο ὈΘ 
τοβυμηθᾶ, Τὸ δΏΒΥΤΟΥΒ ἰο {π6 Τιδέϊη ῥγεβίοϊαυὶ, περιμένειν 1Β ἴο 

ἀοῖον. ἀπῷ ἱπίοηἀοα ῥγοοοοάϊηρ, ἕο τϑιπδαὶη ἐπ δέαέις φιο, ἈΠΕ] 

ΡΟ ΠΡ ΑΟΒΕΙ ΡΨ τὰ 

ἈΡ ὙΡ Ὁ Ὁ ΤΠ 

Ἵ ᾿» [Ππ ἔδπο ΜΆ. ἐδο υβο8 οἵ περὲ υυῖδΒ ἐπ Αοουβαέϊνο δηᾶ ἔδο Οθηΐϊεῖνθ νγοσθ 
Εἶν; Ἰραϊξῖνο δγϑ' Ἰοξίαγϑὰ Ὁ., [8 ἀδο8 'ἱπ (0 δδνο οοπὶο ἴῃ, Ἰοε οτϑὰ 8, διὰ ο.} 

Οοωροοίου ἃ, ΑΡραγθη νυ 868 υῖ τὰ 
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ἃ οοτίαϊη ζαξαγο πιοπηθηξ, ΤἼΠ6 περὶ Βδ5 ΤΘίογΘμ06 ΒΙΤΩΡΙῪ ἰο 

πο Ἰαρβθ οὗἉ {86 ἱπέοσγαϊ οἵ ἐΐϊπιΘ. Ηΐθποθ περιμένειν ὮΘΥΘ 15 “ἴο 
νγαϊῦ ἃ οογίαϊῃ ἐϊπιθ,᾿ τυ μοι {τη 15 βρθοϊβοαᾶ ἴῃ ἐπ ποχῦ ᾿γοσᾶβ. 
ἐπιμένειν νχο ἃ θ6 πηβαϊία}]6, 88. ὑμ6 δα πηϊββίοι οὗ ἔπ6 υἱβιουβ 

ἰηΐο {86 Ῥῥυΐβοῃ οουἹὰ μαγάϊυ θ6 τοραγθα 85. ἃ οοῃεϊπυδέϊοη οὗ 
Ἐπιοῖν τγαῖκ ἕο ἐπ6 ῥυΐβομ. 

ΞέγΙΩΡ. 172 ἃ, ὁ Φαληρεύς, ἔφη, οὗτος ᾿Απολλόδωρος, οὗ περιμένεις ; 

Κἀγὼ ἐπιστὰς περιέμεινα. Ἤρτο ὑμ6 δαάι!δίοη οὗ {πΠ6 Ἰοοδὶ ἐπιστὰς 

ἴῃ {86 βθοοῃᾷ ββπέθῃθο βῃθυγβ ὑμαὺ περιμένειν 15 ποῦ Ἰοσα]. οὐ 
περιμένεις ; “ γαὶῦ ἃ Τηοτηθηδ᾽ 15 ΤΏΟΤΘ Οἶν] ἔμδη “ ψψαϊξ ἐΐθγο.᾽ 

ὃ 128. Πρός. 

ι. ὙΠ Αοοπβαύῦνθ Ῥσορπδηῦ ἔοσοο :---ἰ, 6. ποὺ “ἴοτ᾽ Ὀαῦ “ὅπ 
φεσαγα οἵ ἤένιθ88 ξον᾽ : ἴῃ οὔμοὺ υογᾶβ, ἔπ Ῥυθροβί ίοη 15 τοϊαὐοᾶ ἕο 
[Π6 βοπέθπορ, ἴῃ μἘ]οἢ ἱξ βίαπᾶβ, ποὺ ππητηθαϊαίοῖγ, θαὺ ἐμγουρἢ ἐπ6 
τη τ πη ΟὗἨ Δ ὈΠΘΧΡΙΘΒΒϑα οἰδαδθ. 

ῬΠάο 1αἢ ἢ, τί λέγεις περὶ τοῦδε τοῦ πόματος, πρὸς τὸ ἀποσπεῖσαί 

τινι ;--- ὙΠαύῦ βαγοϑὺ ὕπο 85 ἴο {Π18 ἀγαυρηῦ δατηϊϊηρ οὗ ἃ 
᾿ιρθαΐίοι ἰο ἃ ἀοιύγ γ᾽ 11. “ἴῃ γοραγα οὗ 15 δύποϑβϑ ἴον ἃ Πἰδξϊοη. 

Ρχτοίαρ, 3.28 ", νοῆσαί τινα, πρὸς τὸ καλὸν κἀγαθὸν γενέσθαι----- ἴο ποῖϊο 6 

ὃν ῬΟΙΒΟῚ [{ἈγοῦΧΔὈ]Υ]} πὶ τοραγα οὗ μἷβ βξηθββ ἴον θθοοτηΐηρ᾽ ὅζο. 

ΞΎΡ. 17} Ὁ, ἐνῆσαν ἅλες ἔπαινον θαυμάσιον ἔχοντες πρὸς ὠφέλειαν. 

Τιορρ. 157 0, νέμει τιμὰς μείζοσι μὲν πρὸς ἀρετὴν ἀεὶ μείζους κιτιλ. 

ῬΠφᾶο 69 ἃ, ἡ ὀρθὴ πρὸς ἀρετὴν ἀλλαγή.---Ἰἰξ, “τἰρηῦ ἴῃ τορανᾷ οὗ 
ἢύηθ55 [ῸΓ τη κῖηρ τηθη σοοᾷ.᾽ 

ἘΘΡ. 581 6, ἀμφισβητοῦνται ἑκάστου τοῦ εἴδους αἱ ἡδοναὶ... .. πρὸς τὸ 

κάλλιον καὶ αἴσχιον ζῆν. 

», Ἅγ1}} ανο. 

ῬΒρᾶο 112 6, ἄναντες γὰρ πρὸς ἀμφοτέροις τοῖς ῥεύμασι τὸ ἑκατέρωθεν 

γίγνεται μέρος, [80 Οχοπ.] 

10. 84 ο, πρὸς τῷ εἰρημένῳ λόγῳ ἦν---- ΔΒοΥθοᾷ ἴη.᾿ 

ΟΥ Ὅρα, Ἐς Π, 127. ἢ. 380, ἦν ὅλος πρὸς τῷ λήμματι (761). 

δ 129. 6. Τὴ Οοπιροβίξίου ἢ ἃ ὙΟΥ πρὸς Βοπηθξϊτηθβ μὰ8 ἔπ6 
ΘΘΠΘΓΆΪ τηθδηϊηρ᾽ οὗ “Δα αἸ ΕἸο ΠΥ, ἀηα ἐπογοΐοσο σϑίθθυ ααλ} 165 ἐμ 
ὙγΠ0]6 βρηΐθμοο ἐμδὴ απ ἰξοβ ἱτ {π6 ὙοΥΌ, ἀπᾷ ἄοοβ ποὺ αἴδοι ἴῃ 
ΒΩΥ ὙΨΘΥ ὑΠ|6 τηθδηΐηρ' οὗ ὑπ Ὑ ΟΣ. 

Ἐθρ. 521 ἃ, δεῖ ἄρα καὶ τοῦτο προσέχειν τὸ μάθημα.---ἰἴο Βαῦθ ἴῃ 
ἀάτοοι, Ἶ 

Π. 607 "», προσείπωμεν δὲ αὐτῇ-ττ ἀπᾷ οὲ τι ΒαΥ ἕο ΠΟΙ Ἱπουθουο. 

“ΔΑ. πὰ: πω ικ ἀμμμ δμμλς 
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᾿ πμοαί. 208 6, τὴν διαφορὰν τῶν ἄλλων προσλάβῃ.--- ΔρΡρτοΒ Ομ ἀβ ἴῃ 

᾿ς αἀδιίοι [ἐ5. ἀἰδετοποο ἔτοπι οἴμον ἐπιίπρε 80. 200 ἃ, προσ- 

ΓΙ Αροῖ. 20 8, σφίσι ξυνεῖναι χρήματα διδόντα, καὶ χάριν προσειδέναι. 

Ῥιμαᾶο 4 8, τόδε προσπάσχειν, ἐννοεῖν. 
τ , τε 516 ἃ, Θεμιστοκλέα ταὐτὰ ταῦτα ἐποίησαν καὶ φυγῇ προσεζη- 

ΓΗ Ὑπέρ. 

ΕὙΜῈ ἃ υἷονν ἴον 

᾿Μρῶο 1] ο, ἀεμλείς δεῖται οὐχ ὑπὲρ τοῦ χρόνου τούτου μόνον ἐν 

᾿ Ῥέα. τ ΠΥΡΑΝΩΣ δηλ μου βρα αν βανν β, 

: ΟΥ Τιγϑῖαβ χὶϊ, 78. Ρ. 127, οὐχ ὑπὲρ ὑμῶν ἀποθανόντος Θηραμένους 

᾿ ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς αὑτοῦ πονηρίας. 
Ε 131. Ὑπό. 
ο΄ 4. Αἀγονθία!ν οοτηροιπάοᾷ. 

᾿ Ῥμᾶν. 242 ἃ, ὑπό τι ἀσεβῆ [λόγον---- βοτπηονδξ ἱπυρίουβ.᾽ 

ἱ Θοτς. 403 “ς, ὑπό τι ἄτοπα. 

ο΄ ΜᾺ, ἴπ Οοιπηροβίξίϊοη. 

ΣῈ « σθαι, 

Γ΄ Αροὶ. 28 ἃ, Οτἶξο 48 ἃ, Ρμᾶτ. 231". 

: ΘΙ ΠΉ ΠΥ Ϊν, 

᾿ Ῥοίδρ. 349 9, ἔγωγε οὐδέν σοι ὑπόλογον τίθεμαι. 
ΟΠ Ιδοῖι. 18ο ἢ, λέγ᾽ οὖν μηδὲν τὴν ἡμετέραν ἡλικίαν ὑπόλογον ποιούμενος. 
᾿ς Νοίο, ἐμαξ ὑπολογίζεσθαι 'β πού τοδίγϊοὐοθᾶ ἴο δὴ ἘΠ ΔΥΘΈΓΑΡ]Ο 
ΒΟΠΒΟ; οἵ, Τιγδίαβ χχχ. 1ό. Ρ. 184, οὐδὲν εἰκὸς αὐτῷ τοῦτο ὑπόλογον 
γενέσθαι ἴϑο ΒΟΚΚΚΟΥ ; οὐδένα... τούτου Ζατγὶοῖι φἀϊξογΒ]---  Ποτο αὐτῷ 

ἼΘΠΒ ἴῃ ΐβ ἕανουτν, δἀπὰ χχυί. 13. Ρ. 180, οὐδὲ ἀδίκως τούτοις 
ἂν «ἶναι ὑπόλογον τὴν ἐκείνων φυγήν,---ποῦ, ἃ8. ΤΑ ]οΥ, “ ποποβέδτη 

χοιιϑαίίοτοπι ἴῃ Βὰ0 ΘΧΒΙΠ ΝΟ ΒαΡοτο,, Ὀαῦ “ποη ἱπϊυτία 118 ἰασαϊ 
ηθαξαπαατ.᾽ 

ΤῊΘ ποτὰ ἄοθβ ποῦ ταθδῃ “ἰο διεδέγαοί,᾽ δοοογάϊηρ ἕο Οὐν ποέϊοῃ 
{1:6 ορογαϊίου ; θαΐ “ἕο τϑοίζοῃ ασαΐηϑί, “}ῈΥ σοπέγα᾽ :---ἰ 6 Β81ὴ0 
αηἶτιρ οὗἨ ὑπὸ ὙΒΐ ἢ τγὸ μού 'π ὑπαντᾷν, ὑπωμοσία (“δὴ αἰδάανϊ!ε ἰο 

᾿οΡ᾽ Ῥτοοθοάϊηρθ), ὑποτιμᾶσθαι (φᾳαϊναϊοπέ ἴο ἀντιτιμᾶσθαι). 



176 ῬΙΘΈΞΤ ΟΕ ΤΡΙΟΜΞ5. [ὃ 132.. ; 

ὃ 182, ΤΡΙΟΜΒ ΟΡ ῬΑΜΤΙΟΙΙΒ. 

Α. Καὶ οχρ]οὐϊνο,---Ργθοοάϊηρ' ἀπᾷ ἱπάϊοαϊίην {Π6 ΘπαρΒαΐῖο υογά. 

; α. Τῃ Βοϊαξῖνο Τηξογγοραύνο οὐ Οὐπαϊ ἴομδὶ βοηΐθποθβ ἘΓΘΡΘ 
καὶ ΤΩΔῪ ΘΘΠΘΥΆΠ]Υ 1 θ6 τοπαογοα " δὖ 8}. 

Ῥῃρᾶο 77 Ῥ, πρὶν καὶ εἰς ἀνθρώπειον σῶμα ἀφικέσθαι---- θαΐοτο' 1 

οᾶπηθ δὖ 81]. 

ΤΡ. 88 ἃ, πρὶν καὶ γενέσθαι ἡμᾶς---᾿ ὈΘίοΓΘ τχὸ ὀᾶ πη6 ἰηΐο τἰλὰ αὖ 

4}1.᾿ 

ΤΌ. 110 ἃ, ὅπου ἂν καὶ γῇ ἧ----΄ οχἰδί5 αὖ 411. 

ΑΡο]. 22 ἃ, ἵνα μοι καὶ ἀνέλεγκτος ἡ μαντεία γίγνοιτο. ἬΓΟΙ6 καὶ 

[αβίθηβ 1561} ο {πὸ Ἰαῤίον. ρογέϊοῃ οἵ ἔπ οοιηρουπάᾶ προς τὴ 

-- ποῦ ἔο 6 οδ]]164 ἴῃ αποβύϊοη αὖ 4}}: 
Ρ]ᾶο 66 ἃ, ἐάν τις ἡμῖν καὶ σχολὴ γένηται. 

ΤΡ. τοϑ ἃ, εἰ καὶ ἠπιστάμην---- 11 ὀνοη μαᾶ Πα ἐπ Κηον]θᾶρο. 

10. τὸ ᾿, εἰ δεῖ καὶ μῦθον λέγειν καλόν--- 1 ἴδ 15 ΔΙΙΟν Δ θ]6 ἕο 

πδγταΐθ ἃ Ποίϊοη αὖ 8]}. 
ΟΥ Το. ἱ. 15, ὅθεν τις καὶ δύναμις παρεγένετο. 

ΤῊ. καὶ ἔγΘαΘΘΠΕΙΥ θηΐουβ ἱπίο ἃ βοῦ ρῆγαβο τῖθι ἐπ Αἀ]θοξῖνο 
σμικρός. 

ἌΡοΪ. 28 Ῥ, ὅτου τι καὶ σμικρὸν ὄφελός ἐστιν. 

ΞΌΡΙ. 247 ὁ, εἴ τι καὶ σμικρὸν ἐθέλουσι συγχωρεῖν. 

ΤΌ. χόι ", θαρρεῖν χρὴ τὸν καὶ σμικρόν τι δυνάμενον. - 

ῬΆΠ]6Ρ. 58 ἃ, ξύμπαντας ὅσοις νοῦ καὶ σμικρὸν προσήρτηται, 

Ῥο]τῖο. 278 ἃ, πῶς... δύναιτ᾽ ἄν τις ἀρχόμενος ἀπὸ δόξης ψευδοῦς 

ἐπί τι τῆς ἀληθείας καὶ μικρὸν μέρος ἀφικόμενος κτήσασθαι φρόνησιν; 

ΤΊ Τοιη δ᾽ ἢΪ ρ΄ ῬΑΒΒΔΡΘ5 ΒμΘν {Π6 καὶ οηξουίηρ ἰηΐο πξυκτν. γεὸνὶ ξ 
ῬὮΓΆΒΟΒ, Ἶ 

ἘΆΓΒΎΡτΟ 3 ἃ, τί καὶ ποιοῦντά σέ φησι διαφθείρειν τοὺς νέους ; 

ΤΡ. 6 Ῥ, τί γὰρ καὶ φήσομεν ; 

Ῥμεθᾶο 61 6, τί γὰρ ἄν τις καὶ ποιοῖ ἄλλο 

ΤΔΟΠ65 184 ἃ, τί γὰρ ἄν τις καὶ ποιοῖ ; 

νι ῬΟΥΒΑΡΒ ἰδ ἰβ Βούθον. ἕο βδὺ ἐπαῦ 
ιι6 ΚΟΥ ἕο ἐπιθ89 Ῥαββαρθβ 8 6. ᾧ. Τῆυο, 
ἀϊ, αι, οὔκουν χρή, εἴ τῳ καὶ δοκοῦμεν πλή- 
θει ἐπιέναι, τούτου ἕνεκα ἀμελέστερόν τι 

παρεσκενασμένους χωρεῖν ----" 1 ΔΏΥ ΟὯΘ 
οοηίδουβ ἐμαξ ΔΘ ἃ ΠΌΙΠΘΙΟΙΒ 
ἴοτοθ, αϑ τὸδ ἀγα, τος ΤΑ ΠΟΥ “ἰδ τγϑ αΥὸ 

ἃ ΠΌΙΙΘΓΟΙΒ ἴοτοθ, Ψ ἱο ἐδ ταῖρι Ξ 
βέσῖκθ ΔΠΥ͂ ὁῃ6 τ ψγοσθ 80 Ατίβί 
Ἐπὶ. Νίο. Ψ' χν. 9, εἰς ἃ δὴ βλέπουσι ὦ 
καὶ δοκεῖ εἶναι ἀδικία πρὸς αὑτόν--- 

“ὩΡΟΩ ὑπὶβ νίθυνν ὕποτθ ἐβ, μα 

δι ἱποϊϊηθα ὑο ἐπί πὶς ὑπουθ ἴβ, ἱπῚΥ 
οἵ ομθβ61}᾽ Ἴ 
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ππωκεὶ 1β ἃ Ἰαϊομὸ αὐἐντηδέϊοη 'π ἃ βίτρὶο Τηξουτορδεϊνο βοπύθηοθ 
ἢ τί. ΤῊ καὶ πρυξτα!ίβοβ ἐμιῖ8 αἰηττηαίίοη. “παῦ παν γοὰ 

ΟΠ ἄοπο Τ᾿ ἐπηριϊθ5 ἐμπαῦ γοὰ μᾶνθ ἄοπο βοιηιθεμίηρ : ἐπ ἢγβὺ ἰηβέδποθ 
 ἄθονθ ββιθυγβ μον ἐπϊβ ἱπρ!]οαξῖοιι ἰβ πθαξτα βοᾷ. Τὰ 15 ποῦ 8ο στ ῃ 
πῶς καί, ποῦ καί, ὅχζο., ΜΠΘΤΘ ἐΠ6 καὶ αὐέγηιδ {Πι6 ᾿πιρ]1οα Ῥχοροβιεϊοι : 

Ζβοῖι. ΟποορἈ. 528, Ποῖ καὶ τελευτᾷ... λόγος ; “ὙΜΒδῦ τγῶ5 {116 ἰδβαθ τ᾽ 

τ πρὶ γίης Ἔχρϑοίαξϊου οἵ οθθ. [Τἰπάουῦ πε ἐμ6 ΜΒΒ. γϑαᾶβ Καὶ 
᾿ ποῖ, ΟΥ Βονονον Ευσὶρ. ῬΠο. 1354, Πῶς καὶ πέπρακται διπτύχων 

᾿παΐδων φόνος ;} 

᾿ β. Τὴ Αδιντηδέϊνο Τηδοροηᾶοπέ βοπέθποοβ. Ηδθγθ ἐμ ἔοτοθ οὗ 
᾿ς καὶ ἴδ οἴξοη αἰ δου: ἕο γθηᾶον ὈῪ ἃ ψογὰ, θαῦ ἰῦ βΒθθῖηβ ἕο 6 ΔΙ νυ υΒ 

᾿ ἸΔοπεῖοα! τῖεμ ἐπιθ πη ρμδβἰβ. 
ο΄ ῬΒΠΘΡ. 23 ἃ, παντάπασιν ἄν τινα καὶ ἀτιμίαν σχοίη. 

Ἐπέηγά. 504. 6, οὑτωσὶ γάρ πως καὶ εἶπε τοῖς ὀνόμασι. 

ἜδθρΡ. 328 ο, διὰ χρόνου γὰρ καὶ ἑωράκειν αὐτόν. 

ΤΌ. 305 5, πολλοῦ καὶ δεήσομεν. 'ΤῚΪ5 ῬΡΏγαΒΟ οὔξθη ΓΘΟΌΓΆ, 

Βγταρ. 177 ἃ, φάναι δὴ πάντας καὶ βούλεσθαι. 

Τοϊά. Ὁ, καὶ τοῦτο μὲν ἧττον καὶ θαυμαστόν --- θτο (Δ ]Π] Ραῦτα τν76}} 

ΘΟΙΡΑΓΟΒ Το, νἱ. 1, ἢ μᾶλλον καὶ ἐπέθεντο, Ὀὰπΐ ἩὙΤΟΠΡῚΥ οἷ᾽ ΠΒ 

καί, θοΐ ἔθου ἀπ Πόσο, τὶ ἐμ Αἄνοῦρ. [5ὅὸ Ξ Δ] Ρααπι, 

Ῥαΐ δῖβ στοίθγοποθ 18 τοι. Ηδθ 5668 ἐο τηϑδῃ ΤΉπο. ἷἱν. 1, 
ὙΒογο ἔπ οἷά οαϊξϊομβ παν ἧ μᾶλλον καὶ ἐπετίθεντο, Ῥορρο ἀμπᾶ 
Οὕ]1ον τ ἢ πποβὺ οἵ ἐμ ΜΗ, ἡ καὶ μᾶλλον ἐπετίθεντο. 

Ῥηφᾶο το ὁ, ὅ κίνδυνος καὶ δόξειεν ἂν δεινὸς εἶναι. 

ῬΈΣΘΡ. 25 Ὁ, σὺ καὶ ἐμοὶ φράσεις, ὡς οἶμαι. 

δ 133. Αἀνουνῦβ οὗ ᾿πέθηβι εν ἀγὸ οὔδθη ἐπτι5 οι ρ μα βιΖοᾶ, 

ἈΡοΟΪ. 18 Ῥ, καὶ πάλαι πολλὰ ἤδη ἔτη. : 

ἜρρΡ. 342 ὁ, συνεχώρησεν ἐνταῦθα καὶ μάλα μόγις. 

ϑόγτωρ. 180 8, ἔφη εἰπεῖν τὸν ᾿Αριστοφάνη ὅτι Καὶ μάλ᾽ ἐπαύσατο. 

ΤΌ. 194 ἃ, εὖ καὶ μάλ᾽ ἂν φοβοῖο. 

Ῥμοᾶο 17 "Ὁ, καὶ μάλα ἵλεως. ΤΡΙα, ο, καὶ μάλα εὐχερῶς. 

Ῥγοίαρ. 315 ἃ, στρώμασι καὶ μάλα πολλοῖς. 

ρα. 832 ἃ, καὶ μάλ᾽ ἐνίοτε οὐκ ἀφυεῖς ὄντας. 

Ραᾶο 61 6, καὶ γὰρ ἴσως καὶ μάλιστα πρέπει μέλλοντα ἐκεῖσε ἀποδη- 

μεῖν διασκοπεῖν κιτιλ. 

ΒορΡ. 404 Ῥ, ἁπλῆ που καὶ ἐπιεικὴς γυμναστικὴ καὶ μάλιστα ἡ περὶ τὸν 
πόλεμον. 

Ν 



178 ΡΙΘΈΒΤ ΟΕ ΙΡΙΟΜΒ. [8 134, 135. 

Ταασ. 113 ὁ, ἃ μὴ βουλόμεθα ξυμβαίνειν ἡμῖν, καὶ μάλιστα ξυμβαίνει Ὁ΄ 
ταῖς πλείσταις πόλεσι. Ἔ 

Ἐπέμγᾶ. 293 6, (Α) ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν ἄρα ἐπίστασθον ; (ΒῚὴ Καὶ μάλα, Υ͂ δ᾽ 

ὅς-----ἰ οα. ἔμ οοπέγασγ. 

ΟΥὙ Ηοπι. Οἄ. ἱ. 318, Δῶρον... δόμεναι οἶκόνδε φέρεσθαι, Καὶ μάλα 

καλὸν ἑλών, ἴ". 46, Καὶ λίην κεῖνός γε ἐοικότι κεῖται ὀλέθρῳ, 11. χα. 

638, Τῶνπέρ τις καὶ μᾶλλον ἐέλδεται ἐξ ἔρον εἷναι, Οἄ, νἱ, 154; 

Κήδεά μοι καὶ μᾶλλον ἐνὶ φρεσὶν ἤπερ ἄεθλο. Ἠΐ, 11. 69, οἱ δὲ 

περὶ Θήβας καὶ κάρτα ἥγηνται αὐτοὺς εἶναι ἱρούς (ΒΘΓΘ οὗἨ ἁ ΘΟΌΓΒΘ 

καὶ κάρτα σο68 ὙΠῺ ἥγηνται. Βοι. Ῥ. Υ. 728, Αὗταί σ᾽ 

ὁδηγήσουσι καὶ μάλ᾽ ἀσμένως, ΟἼΟΘΡΙ. 879, καὶ μάλ᾽ ἡβῶντος δὲ δεῖ, 

Ἐϊαπι. 373, δόξαι τ᾽ ἀνδρῶν καὶ μάλ᾽ ὑπ᾽ αἰθέρι σεμναὶ κιτλ. ϑΟΡΆ. 

ἘΠ. 1455, Πάρεστι δῆτα καὶ μάλ᾽ ἄζηλος θέα. 

ὃ 134. Καὶ 15 Βυιθ]οοῦ ἰο Ηγρεογθαΐοῃ ἴπ ἐπιῖβ 186 δ5 ἴπ οἴπθυβ. Τὴ 
ἀπ ἴογοροίπρ Θχδιηρ]ο5 ἐμ καὶ ἱπαϊοαίθβ ὑπ6 βέγοβδβ ἰαϊᾷ ὁπ. ἐπ 
υγογὰ ποχύῦ (Ὁ]ονίηρ ἰὉ: Ὀὺὺ ψμθη {π6 τογᾶ ἕο θ6 θιπρμδβχθα 
Ῥορίηβ ἐπ οἴδιβα ἐΠ6 καὶ 15 ΒοΙηθί 65 ροβύρομθά. 

Ῥμθᾶο 65 ο, εἴπερ τι ἄλλο τῶν τοιούτων, διισχυρισαίμην ἂν καὶ τοῦτο 

-- ογ [86 καὶ ΘΙΡ851Ζ68 διισχυρισαίμην. 

10. 68 ςο, ἡ σωφροσύνη, ἣν καὶ οἱ πολλοὶ ὀνομάζουσι σωφροσύνην---- 

ὙΓΠ6ΓΘ {Π6 βίχθεβ οὗ καὶ πο α68 ἥν. 

Οὐοτρ. ὅ2ο , μόνοις δ᾽ ἔγωγε καὶ ᾧμην τοῖς δημηγόροις καὶ σοφισταῖς 

οὐκ ἐγχωρεῖν μέμφεσθαι τούτῳ--- ὙΠ ΠΘ ΓΘ καὶ ΘΙ ΡΠ ΒΙ͂ΖΘΒ μόνοις... ἱ 

Οὐ δέ. 1. 191, ἐς ὃ δὴ καὶ τὸ κάρτα ἐπύθοντο---ἶ. 6. (1 ἴπ6 ογᾶοῦ; 
ΔΙ]ονγοά 1{) τὸ καὶ κάρτα. Ἷ 

ὃ 1835. Μή. 

α. Τῃ Τηαϊοαύνθ βθηΐθμοθβ Θχρυ ββίηρ ἃ πορϑεϊνθ βαρ ροβιἶοπ, 

Τμθοῦ, 192 6, Σωκράτης ἐπιγιγνώσκει ..., ὁρᾷ δὲ μηδέτερον---- θαδ 

5665, ὈῪ {Π6 Βαρροβιἐΐοη, ποῖ μον. : ; 

ῬΆΠ]Ο. 18 6, τοῦτ᾽ αὐτὸ τοίνυν ἡμᾶς ὁ πρόσθεν λόγος ἀπαιτεῖ πῶς ἐστιν ͵ 

ἐν καὶ πολλὰ αὐτῶν ἑκάτερον, καὶ πῶς μὴ ἄπειρα εὐθὺς ἀλλὰ κιτιλ. 

Ῥηφᾶο τού ἃ, σχολῇ γὰρ ἄν τι ἄλλο φθορὰν μὴ δέχοιτο. ΤῊΘ τηθδῃ- : 

ἴηρ 'β ποὺ “ οὗὨ 8}1} {πῖπρβ ἐπα οχίβὺ βοᾶσοθ δηγϑμῖπρ οουά θ0, 
ἴῃ ΒΌΘΝ ἃ οᾶ80, Θχοιηρὺ ἔγοτη οουταρίίοι, Βαὺ “ἔποτθ σους 

ΒΑΡάΪν οχίβὺ δηγθΐηρ' ποί δἀτηϊε ϊηρ οογγαρύϊοι.᾽ ΤῊΘ Θχὶβύ- 
606 οὗ {π6 Ὑ}1016 ο1885 "ἱποουταρε 16 θΘοομθα ααθβεϊοπα Ὁ ]6. 

Ηρ, Μία. 297 6, ὃ ἂν χαίρειν ἡμᾶς ποιῇ, μή τι πάσας τὰς ἡδονάς, ἀλλ᾽ 
ὃ ἂν διὰ τῆς ἀκοῆς-ττ' ΒΡ ΟΒΘ γγ8 Βαγ, ποί, 



πιιτ...,...ω.υ... . διαφέρει τῷ ἡδὺ εἶναι; μὴ 
᾿ γὰρ εἰ μείζων τις ἡδονὴ ἢ ἐλάττων. 
ῬοΪ ΕΟ. 292 6, πεττευταὶ τοσοῦτοι οὐκ ἂν γένοιντό ποτε, μή τι δὴ 

᾿ ββασιλεῖς γε---“Ἰεὺ αἴοπο Κίηρπ.᾽ Οὐπιρανίηρ (μι 18 πὶ ἢ ἐπ Ἰαβέ 
᾿ ἐπέαποο δπξ οὩ6, γγθ 566 Βοὺν ἔπ ἔογοο οὗ μή τι 8 δπβαηοοᾶ ὈῪ 

᾿ ἤξδ “ηοισίης ἔμ6 οἴαπιβο υττ π οὶ Ὁ 18 οοπέγαβέθα. 

οτος μοὶ ζωρμο, μὴ μνὼ ἐν αϑολαῦω ὅσα ἐὐλι. 

ῬοΙεῖο. 295 6, μὴ ἐξέστω δὴ παρὰ ταῦτα ἕτερα προστάττειν ; (15 Β 
ΠΡΟΣ ἴο Βὸ ἐοχθίἀάοη 1) 

ΟἿ ΖΠβοδίη. "ἢ, 21. Ρ. 56, ὅτι ἦρξα, μὴ ἀποδημήσω; (' τὰ 1 ποὲ 
ο΄ το’ δο. ἢ 
ΤῈ μὴ ἴῃ ἐπθ Βυδομυ]ορσῖοδὶ σοι δἰ παύϊοῃ μὴ ὅτε Θομχθ5. ἀπᾶδν ἐπῖβ 
 Βοδα ; [Ὁ ἱπβέδιιοοϑ 566 βοίου, ὃ 154. 

Ε 8186. 8. Τὴ ἔμθ Τ)οργθοδΐουυ ἔοστῃ οὗ οοπέγδαϊοξίοῃ. 

ο΄ Ἐαϊιγά. 294 ο, (Α)) οὐκ ἐξαρκεῖ σοι ἀκοῦσαι κιτλ.; (Β) Μηδαμῶς" 
τ ἄλλλκατλ, 

10. 300 ἃ, (4) τί δέ; (Β) Μηδέν. 

Ῥγοΐδρ. 318 Ὀ, τοῦτο μὲν οὐδὲν θαυμαστὸν λέγεις" ἀλλὰ μὴ οὕτως. 

Μομο 75 ἃ, (4) πειρῶ εἰπεῖν. (Β) Μή, ἀλλὰ σὺ εἰπέ. 

ΟΥ Αὐήβέορῃ. ὕεβρ. 854, (4) οὗτος σύ, ποῖ θεῖς ; ἐπὶ καδίσκους ; 

(Β) μηδαμῶς. 

ο΄ 8137. γ. Ιῃ ἐδ βθηβὸ οὗ "μοί μον.᾽----ΕῸΥ Ἰηβίϑηθοβ 560 ΔΌΟΥΘ, 

: Ὁ 138. δι. Τὴ ἔμπο βϑπβθ οἵ “ρουϊιδρβ᾽ ---έγοτυ τυ βῖο ἐμ6 βθηβθ οἵ 
: “βοΐ μ γ᾽ [π5ὲ τηοπίϊοποᾶ ἥονγβ. ὅΞ'66 δθουθ, ὃ 59. 

Ος Ἑαμβγά. 298 ο, μὴ γάρ, ὦ Εὐθύδημε, τὸ λεγόμενον, οὐ λίνον λίνῳ 
Γ΄ συνάπτεις ;---' ΔΘ γὙ011] ΡΟΥΒΔΡ5 ποῦ ἰοϊπίησ᾿ ἄζο. 1 1. 6. “ῬΟΙΔΡ5 
᾿ γοῦ 8. πο Ἰοἰπίηρ, 
ΟΠ Ῥχοΐαρ. 312 ἃ, ἀλλ᾽ ἄρα μὴ οὐχ ὑπολαμβάνει:---" Ῥουμαρβ, ἔμοι, γοὰ 

οἱ ἔδι6 σομ ΓΑΤῪ ἄο ποΐ Βυρροβο. 

139. Οὐ πάνυ. 
ΠΟ ππίνουβαὶ τηθδηΐηρ οἵ οὐ πάνυ ἰ8 “ΒΑγΪγ,᾿ “ Βοδγοοῖγ. 
Ὑμεωΐ, 140 ἃ, οὐ πάνυ τοῦτο οἶδα. 
ΤῸ. 172 Ῥ, οὐκ᾿ ἂν πάνυ τολμήσειε φῆσαι. 

ο΄ Κγπρ, 180 ο, οὐ πάνυ διεμνημόνευεν. 

ΟΝ 204 ἃ, οὐ πάνυ ἔφην ἔτι ἔχειν ἐγὼ προχείρως ἀποκρίνασθαι. 
ε. Ν 2 
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Ῥμωᾶο 63 8, οὐ πάνυ εὐθέως ἐθέλει πείθεσθαι. 

Τρϊὰ, ο, οὐκ ἂν πάνυ διισχυρισαίμην. 

ΤΌ. 85. ἃ, οὐ πάνυ φαίνεται ἱκανῶς εἰρῆσθαι. 

ΤΡ. τοο ἃ, οὐ πάνυ ξυγχωρῶ. 

πηορί. 145 ἃ, οὐ πάνυ ἄξιον τὸν νοῦν προσέχειν. 

Τ᾽. 176 Ὁ, οὐ πάνυ ῥάδιον πεῖσαι. 

Ῥῃθᾶο 59 ἃ, οὐδὲν πάνυ μοι ἐλεεινὸν εἰσήει. 

ΑΡοΪ. 41 ἃ, καὶ ἔγωγε τοῖς καταψηφισαμένοις μου καὶ τοῖς κατηγόροις 

οὐ πάνυ χαλεπαίνω. ' 

ΤῊΘ [ΟΠ ονίηρ ἔμγθο ἰπβέδποοβ ἅτ ἀθοϊβῖγθ ἴοσ. π6 τηθδηΐηρ' 

“ ΒΟΔΤΌΘΪγ. 

ἘΠΈΒΥΡΕΤΟ 2 Ὁ, οὐδ᾽ αὐτὸς πάνυ τι γιγνώσκω, ὦ Εὐθύφρον, τὸν ἄνδρα. 

Ῥτοΐαρ. 331 6, οὐ πάνυ οὕτως, οὐ μέντοι οὐδὲ αὖ ὡς σύ μοι δοκεῖς 

οἴεσθαι. 

ῬΉ6Ρ. 41 ἃ, σχεδὸν γὰρ τῷ Ψεύδει μὲν οὐ πάνυ πονηρὰς ἄν τις λύπας 

τε καὶ ἡδονὰς θείη, μεγάλῃ δὲ ἄλλῃ καὶ πολλῇ συμπιπτούσας πονηρίᾳ. 

ΤῊ [Ο]]ονΐπρ ἔπγθθ τὸ ἕο θ6 ἱπίογργοίθα οὐ ἔπ ῥυϊποῖρ!θ οὗ 

Τλϊιοίο8. 

ΒΡ. 1965. 8, κρανίων, ἅ ἐστιν οὐ πάνυ μαλακά----" Βἰκ}15, γΒΘΝ. οδη 

ΒΑΡ] 6 βαϊά ἕο "δ βοῦ ὑπίηρβ, 

ἈΡΟΪ]. 19 8, οἶμαι δὲ αὐτὸ χαλεπὸν εἶναι, καὶ οὐ πάνυ με λανθάνει οἷόν 

ἐστιν---“Ἴ οδη ΒΑΓΙΪΥ Βα 1 ἄο ποὺ Κπον. 

ΤΡ. 41 ἃ, καὶ ἔγωγε τοῖς καταψηφισαμένοις μου. .. οὐ πάνυ χαλεπαίνω 

--ς 1 οδπι ΒΟΔΓΌΘΙΥ ΒΑΥ 1 81 ἀἰδβρΙοαβοᾶ᾽.---ἴ Παγθ πὸ βαβιοϊθηῦ 
οδαιβθ ἕο 6 αἰβριθαβοα, 

ΟΥ Αν. ἘΠ. Νῖίο, 1. νἱῖ. 3, ἐλλείποντες περὶ τὰς ἡδονὰς οὐ πάνυ 
γίγνονται, ΤΥ. ἱ, 30, τὰ μὲν οὖν τῆς ἀσωτίας οὐ πάνυ συνδυάζεται. 

δ 140, ΤΙ δογοηῦ ἰβ Τδοθθ5 183 ὁ, οὐ πάνυ ὀλίγοις ἐγὼ τούτων παρα- 

γέγονα---- ΜΘ πάνυ φ΄ΌΘΒ ΟΙοΒοΙν ἩΙ ὀλίγοις. Θαϊίο αἰβογθηῦ 150 

ΔΙῸ πάνυ οὐ, παντάπασιν οὐ, ὅζο. 

8 141. Οὐδέ. 
ΤῊ ἀδ86 οἵ οὐδὲ ἴον καὶ οὐ ἴῃ {π6 Βθηβθ ποῖ οἵ “δπᾶ ποῖ᾽ θα οἵἉ 

ἐαἶδο πο 8 σου! Ροϊηύϊηρ οὐΐ ἰῃ οα5685 ὙΠΟ π6 οὐδὲ 4ΌΔΙ Π65 
ΒΡΘΟΙΔΠν ποῦ ἃ Θαθδίαπεϊνο (06 ΘοΙη πιο. 6856) θα βοῦιθ οἶμον Ῥαγύ 
οἵ ΒρΡθθοῦ, 

ῬΆΝΟ, 23 Ἀ, σχεδὸν δὲ οὐδὲ ῥᾷδιον ----ἴον σχεδὸν» δὲ καὶ οὐ ῥάδιον. 
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ποτ... πρῶ ὁ δὲ μηδ᾽ ἐπιτρέπων 

ΐ τοῖς ἀδικοῦσιν ἀδικεῖν πλέον ἢ διπλασίας τιμῆς ἄξιος ἐκείνου---' Βαξ 

τ Βο νῆο δομοπά (λὲς ἄοο5 ποὲ Δ]]οντ᾽ ἄτα. 

᾿ Ξαυδιγρῖπο 15 Ῥ, μέμνησαι γάρ που ὅτι κιτιλ. ἢ οὐδὲ μέμνησαι ;--τοῖον 
ο΄ ἢ καὶ οὐ μέμνησαι; “ΟΥ̓ ὁπ ἐπ οοπέγατγ, 1. “οΥ, νυ Βῖ ἢ 18. αἶδὸ 

: 8. δἰξοσπιδίϊνο. 

Ἢ ὔμμι 4 5, ἰδὲ τοίνυν οὕτως ὅτι οὐδ᾽ ἀδίκως ὡμολογήκαμεν»--ἰ. 6. ἰδὲ 

ὅπ μἱ, ὡς ἐμοί, ἐὰν σὺ ἀποθάνῃς, οὐδὲ μία ξυμφορὰ ἐστίν, ἀλλὰ 

καὶ. Τακίηρ ἐμὶβ τοδαϊηρ ποὺ ἴῸΣ σταπέρα [Οχοη. ἀπ ὁη6 
᾿ οἴδμιον ΜΒ. Βανὸ οὐδεμία], ἰδ ν1}} 6 ὀχρ αϊηθᾶ ὈῪ τϑβοϊνίηρ (Π6 
οὐδέ, ἀπ αἰξαομίηρ ἐμ καὶ ἕο ὡς, “πἴποθ πιογϑοῦθν ἴῃ 6 δυθπΐ 

τ οὗ γοῦν ἀοδίῃ 15 ἐο πὶ ποῦ ὁπ τηϊβίοσέαηθ, θα ἄο. 

ο΄ ΤῸ. 45 8, καὶ γὰρ οὐδὲ πολὺ τἀργύριον ἐστί----ἴογ καὶ γὰρ καὶ κιτιλ. 

ΠΤ 25 6, ἔτι δὲ οὐδὲ δίκαιον---ἴος ἔτι δὲ καὶ οὗ δίκαιον. 
ΟΥ̓ Ἰβοον. χυῖΐ. 65. Ρ. 383, ὅτ᾽ οὐδ᾽ οὕτω ῥάδιον ἦν--- ψ ἬΘΗ, δοδία68, 

ἴξ νγὰβ ποὺ θαϑγ. Αἄασὐ. ἘΠ}. Υ.. υἱῖ. το, ἔτι δὲ οὐδέ---ἴον ἔτι δὲ 
καὶ οὐ. 

ξ 142. ᾿Αλλά, 
α. Τπέτοἀαοϊπρ, ἃ βαρροξϑᾶ οδ]θοξίοῃ. 

ΒοΡ. 365 ο-ἃ, νγγὸ πᾶν βευϊδέϊπι ἀλλὰ γὰρ--------ἀλλὰ δή, 

ἀλλὰ δή. 
β. Τηϊτοάποῖηρ δῃ ἱπβίδποο. 

ϑγτωρ. τοῦ ἀ---107 ἃ, γὸ ᾶν {πὸ βουϊθβ πρῶτον μὲν -------- καὶ μὲν 

δὴ... γε--τ-----ἀλλά, 

ξ 143. Εὐθύε, νῦν, αὐτίκα, πολλάκις, ὅτα. 
α. εὐθύς, “ἴτοτῃ γδε ἴο ἰαδὲ,᾿ Ῥῃᾶγ. 259 ὁ. 

β. νῦν, “85 ἔμ σᾶ86 ΠΟῪ βίδηβ, Οτιΐο 54 ", ΑΡρο]. 238 Ὁ. 

᾿ γ. αὐτίκα, “ἴον ̓ Ἰπδέδποο,᾽ ΤΠοεί. τ66 ", Ῥγοίαρ. 359 6, Ῥμάν. 235 6, 
Ομρα. 121 ἃ, Οοτα. 483 ἃ, ὥσπερ αὐτίκα, ΤΑοῖι65 το 5 Ὁ, ἐπεὶ αὐτίκα. 
Ἢ ὃ, πολλάκις, “Ῥοτοδαηοο, αἴξον μή, Ῥτοίασ. 361 ὁ: αἴξοσ εἰ ἄρα, 
 Ρμεάο ὅο 6, 1,ΔοΠ65 179 "Ὁ, 194 ἃ, Ῥοϊῖο. 264. Ῥ, εἴ τινων πολλάκις 
ἄρα διακήκοας, Ῥμᾶν, 238 ἃ, ἐὰν ἄρα πολλάκις νυμφόληπτος γένωμαι. 
ΕΠ πὸ Ἐνοδο 13 ἃ, ὥσπερ γε καὶ Σιμμίαν τις ἰδὼν πολλάκις 

Ἵ Εἰ 4, ὅτε, ον, Ὅτ᾽. οὖν δὴ οαυϊναϊοπέ ἕο ἐπειδὴ οὖν, ΒοΡΒ. 

586}, Τί, 69 ἃ. 8'ο ὁπότε, Ἐς γὰ. 297 ἃ, Τϑομοβ τόρ ἀ. 
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ξ 144. Το τοππαϊπίπρ μοδᾶβ ὑγοαὺ οὐ Ῥαγίϊοίοβ ἵπ οοτηθί πίοι. : 

Β. Τπ ογάον ἐο απϑογβίαπαᾶ πᾶ ἐο ἱπξογργοῦ οογἐδϊῃ ϑοτα Ὀἰ πδ 018 . ; 

οἵ Ῥαγίϊοϊοβ, τρανὰ τητβὺ θ6 μδᾶ ἰο ἔπ ἴδοί, ὑπὖῦ ἘΠΘΥ Θπίον βύηνο- 

ἑαπεοιιδῖῃ, ᾿τιῦο ἐμ βεπίθηοο, 88 ἴξ ὑγογο Βροδικίηρ δὖ ὁποθ ταῦμον ὕμδῃ 

ἴπι ΒΙΙΘΟΘΒΒΙΟΗ, ᾧ 

ἃ. Α ἴα Πὰν ἱπβίαποο ἰβ ἐπ6 οουη ἱπδίϊοη καὶ----δέ, 6, 5. 

Βερ. 513 Ὁ, ἕως ἂν καθήρῃ σωφροσύνης, καὶ μανίας δὲ πληρώσῃ ἐπακ- 

τοῦς ΤῊΘ δὲ ἀπᾷ ἐπὸ καὶ οπΐοῦ ἱπέο ἔπο ταθδηηρ' αρτθαβὺ οὗ ὁπ 

ΔΠΟΥ ΠΟΥ, : 

ὃ 146. Ῥ. Καὶ μέντοι ουἱν αἰ ἴοτβ ἔγοτη καὶ----δὲ ἴῃ ἐμαὺ {16 μέντοι 

15 ΒέγοΠσ ον ἐμδη ἐπο δέ, πα ἐμαὺ ὑπ ὕὑνγο Ῥδγέῖοῖθβ ἃγὸ ποῦ πθοθϑ- 

ΒΑΥῚΥ βοραγαίθα Ὀγ ἐμ ἱπέουνοπίϊοῃ οἵ οἵου ὑυγογᾶβ, 

ΒγΤΩΡ. 214 6, καὶ μέντοι οὑτωσὶ ποίησον. 

ΤΌ. 222 ἃ, καὶ μέντοι οὐκ ἐμὲ μόνον ταῦτα πεποίηκεν, ἀλλὰ καὶ Χαρ- 

μίδην κιτιλ, 

ΑΡοΪ. 1 6, καὶ μέντοι καὶ πάνυ τοῦτο ὑμῶν δέομαι. 

1. 26 9, ἄπιστός γ᾽ εἶ, καὶ ταῦτα μέντοι σαυτῷ. 

ΤΡ. 31 Ὁ, καὶ εἰ μέντοι τι ἀπὸ τούτων ἀπέλαυον κ-τ.λ. 

Ἐπίῃγά. 280 6, καὶ μέντοι οὐδὲν θαυμαστόν. 

ΑἸο. 1. 113 ὁ, καὶ μέντοι καὶ εὖ λέγεις. 

8 1460. 6. Κ΄ ἃ οοπι δἰ παύϊοη. ἀραὶπ ἰΒ καὶ οὖν καΐ. ᾿ 

Ῥτοίαρ. 309 Ὀ, καὶ γὰρ πολλὰ ὑπὲρ ἐμοῦ εἶπε, βοηθῶν ἐμοί, καὶ οὖν καὶ 

ἄρτι ἀπ᾽ ἐκείνου ἔρχομαι. 

ἃ, ϑθοἢ ἀραΐπ 15 δ᾽ ἀλλά, 

ΒΟΡἢ. 225 ἃ, σὺ δ᾽ ἀλλ᾽ εἰπὲ πρῶτον. 

6. Απὰ αδρδίῃ δὲ----μέντοι. 

Ῥμάγ, 267 ο, Πρωταγόρεια δὲ οὐκ ἦν μέντοι τοιαῦτ᾽ ἄττα ; 

8 147. ἴ, ᾿Αλλὰ γάρ. 
Ηδγο γγὸ πιμβῦ οὔβοσνο ἐμπαὺ ἐπουθ ἰβ πὸ ΕἸἼΠΡΒ6, βαρ 88 1β ἴῃ- 

γοϊνοᾶ ἴῃ ἐπ6 βαρροβίὀϊοπ ἐπαΐ, Ἡμοτθαβ ἐπ γὰρ τοῖοτϑ ἕο ἐμ οἴατιβο 
ἐπητηθ ἰαΐοῖυ βαθ]οϊμθα ἕο ἰδ, {π6 ἀλλὰ ῬοΙοπρθ οἰδμον ὅθ ἃ οἴδιβθ: 

ππδογβίοοᾶ οὐ ἐο ἃ οἴδιβο [ΟἸ]ουΐπρ δὲ ἃ ρυθαΐος ἀἰβίαποθ. ΤῈ 
Β6Π56 ἕο ὈΓ ἀ8 βιοἢ ἃ βιρροβί ϊοη : ἴον ὑπ6 ἀλλὰ 518. τη ο ἢ Οἴοβοῦ ἴθ 
[86 οἴδαδο ᾿ἱτητηθα αἐον Βα ]οϊ ποᾶ ἐπα ὑμ6 γὰρ ἄοοΒ, ᾿Αλλὰ γὰρ ΒΒ 
ἔνγο ΤΠ ΔΗΪΠΡΒ : ὉΠ6 ψ ΒΩ ἴδ ἱπέτοτπιοοβ δῃ οδ]θοίίοη, ἃπᾶ 15 ἔπογο- 
ἴοτο ἱσοῃΐοαὶ ; ἐπθ οἴου, ψβῖος αἴομιθ ποοᾶβ 1Πυβέγαξίοι, θὰ ἰδ 

[ι88 ἔδι6 ἕογοθ οὔ “Ῥαξ θὸ ἐπιαξ δ5 1ξ τπδυ, οὐ “Ῥαὺ ἐπ ὑσαξ ἴδ. 
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δγπαρ. εδο α, Αἴσχιλον δὲ φλυαρεῖ «στλ. ἀλλὰ γὰρ τῷ ὄντι κιτιλ. 
μάν. 228 α, εἰ ἐγὼ Φαῖδρον ἀγνοῶ, καὶ ἐμαυτοῦ ἐπιλέλησμαι" ἀλλὰ γὰρ 
οὐδέτερα ἔστι τούτων. 

ποτ ὡμρ ιμο μίτον λέν δ ὁ μὸν ἡνχὴ συλνχράνν 
᾿ ᾿ ἐστι, τὸ δὲ σῶμα ἀσθενέστερον καὶ ὀλιγοχρονιώτερον. ἀλλὰ γὰρ ἂν 

᾿ Φαίη ἑκάστην τῶν ψυχῶν πολλὰ σώματα κατατρίβειν .. . ἀναγκαῖον 

Γ΄, μέντ᾽ ἂν εἴη κιτιλ.----" θαξ, Βα ταῖρι βὰν, ὈῸ ὑπιαῦ δβ 1ὲ μον ζο. 

ο΄ 8. 95 ο-ἃ, μηνύειν... ὅτι πολυχρόνιόν ἐστι ψυχὴ κιτιλ. ἀλλὰ γὰρ 
ΠΠΠΠ΄΄ οὐδέν τι μᾶλλον ἦν ἀθάνατον. 

Μρπο 94 ε, ἀλλὰ γάρ, ὦ ἑταῖρε, μὴ οὐκ ἦ διδακτὸν ἀρετή.---- θα {π6 

Ε΄ ἀὐϑιὶκ’ 
ἷ Ἀροΐ. τ ὁ, καὶ οὐχ ὡς ἀτιμάζων λέγω κιτιλ. ἀλλὰ γὰρ ἐμοὶ τούτων, ὦ 

Γ΄ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, οὐδὲν μέτεστι. 8.0 1014. ἃ, 10. 25 ο, ἄο. 

ε. ΟΥὅὨ οι. Π. υἱῖ. 237--242, Αὐτὰρ ἐγὼν εὖ οἶδα μάχας κ-ιτιλ.- ᾿Αλλ᾽ 

Γ΄ οὗ γάρ σ᾽ ἐθέλω βαλέειν κιτὰλ., Οἀ. χ. 2οτΙ, Κλαῖον δὲ λιγέως κιτ.λ." 

᾿Αλλ᾽ οὐ γάρ τις πρῆξις ἐγίγνετο μυρομένοισιν. 

ὃ 148, σ. ᾿Αλλ᾽ ἤ, πλὴν ἢ. 

ο΄ 3) 7οἷπέ τηραπίηρ 18 "οχοορέ. ΒΥ ἐμ ἀλλὰ ἐπ Θχοορέϊοι ἕο 
᾿ς ἔδιο ποραξίνο πθὶοῖ μδθ ργθοοάρα ἰβ βέαϊθα δδεὶγ : ἐπ ἢ 8]1ονν5 {Π|Ὸ 

πορδξῖνο βίαέθιηθηΐ ἔο τονΐγο, βαδ᾽οοξ ἐο ἐμ18 θχοθρίϊοῃ ἃ]οπ6. 

Βγταρ. 180 6, νῦν δ᾽ οὐκ ἔστιν [ἀνδρόγυνον] ἀλλ᾽ ἣ ἐν ὀνείδει ὄνομαι 
κείμενον. Φ 

Ῥμεᾶο 82 Ῥ, μὴ φιλοσοφήσαντι οὐ θέμις ἀφικνεῖσθαι ἀλλ᾽ ἢ τῷ φιλο--- 

. μαθεῖ. 

ΤΌ. 81 Ὁ, ὥστε μηδὲν ἄλλο δοκεῖν εἶναι ἀληθὲς ἀλλ᾽ ἢ τὸ σωματοειδές. 

15. 91 ἃ, οὐδὲν ἄλλο σκοπεῖν προσήκειν ἀνθρώπῳ ... ἀλλ᾽ ἢ τὸ ἄριστον. 

Ῥτοίαρ. 329 ἃ, οὐδὲν διαφέρει ἀλλ᾽ ἣ μεγέθει καὶ σμικρότητι. 

ΤΡ. 334 6, μὴ χρῆσθαι ἐλαίῳ, ἀλλ᾽ ἣ ὅ τι σμικροτάτῳ. 
ΤΌ. 354 Ὁ, ἢ ἔχετέ τι ἄλλο τέλος λέγειν, . .. ἀλλ᾽ ἢ ἡδονάς τε καὶ 

λύπας ;---Ἴὸ ἱπίογγορδεῖνο 18 δααϊγαϊοηξ ἕο ἃ πορδέϊνε ; 50 ἐπιδῦ 
ἔδι6 στο είαπάβ ροοᾶ ἐϊπαξ ἀλλ᾽ ἢ ὀσοῦτβ ΟἿΪΥ αἴξου ἃ πορδέϊνο 
ἴπ ἐΠπ6 τηδῖπ οοπδέστιοίίου, ΤῊ ἄλλο 18 δηϊοϊραίΐουυ οἵ {86 
Θχοορίΐοι, δηᾶ ἐΠ8 18. αἰβο ῥ᾽ θοπαβίϊο. 

ἈΡοΪ. 42 8, ἄδηλον παντὶ πλὴν ἢ τῷ θεῷ---αραοῖπ ἃ ὙἱγιΌ Δ }}ν πορὰ- 
εἶν βοπίθηοθ, ἐμ ἄδηλον παντὶ Ὀοΐηρσ Θααϊναϊ πὲ ἕο δῆλον οὐδενί, 

ΤῊ. ὉπΑΙοσῪ οἵ ἀλλ᾽ ἢ μογίθοι ! Υ [δε ϊῆοβ, 80 ἔδυ δβ ϑισηίαχ 18 
οοποογπο, {πὸ ἀἰδβρυϊοὰ τοδάϊηρ πλὴν ἤ. ΤῊ πλὴν ἀπὰ ἐδο ἢ 

δηΐου ἔπ πιοδηΐησ εἰσι] απθουβῖγ, ἱπέγοάἀποίϊησ ἔμ ὁχοθρίϊοι 



[ὃ 149. 
ΘΔΟΝ ἴῃ ἰΐβ ΟὟ ἩΥ; πλὴν ἱπ}]165 “1 15. Κποῦγῃι ἕο Ὡοπ6--- 

βανϊηρ ἐμπαὺ [ἴπ οοπ γδαϊούϊοι ἕο ἐ}15] 16 1 Κπονγπ ἰο αοα τ ἢ, 

1685 ἨΔΙΒΗΪΥ, “1 15 Κπονγιι ἕο ποπθ, οὐ Βουγθνον [0810] ἰο Θοά. 

ΟΥ̓, Το. ν. ὅο, οὐ μετὰ τῶν πλειόνων βουλευσάμενος, ἀλλ᾽ ἢ ἑνὶ ἀνδρὶ 

κοινώσας, 8ο, ἐψηφίσαντο... μὴ ξυμβαίνειν τῳ ἀλλ᾽ ἢ ἅμα, Υἱῖ. 50, 

οὐκέτι ὁμοίως ἠναντιοῦτο, ἀλλ᾽ ἢ μὴ φανερῶς γε ἀξιῶν ψηφίζεσθαι, 

ὙΠ], 28, οὐ προσδεχομένων ἀλλ᾽ ἢ ̓Αττικὰς τὰς ναῦς εἶναι, 

184 ΠΙΟΈΒΤ ΟἿ ΤΡΙΟΜΞ5. 

δ. 149. ἢ, νῦν δὲ... γάρ. ΤΠϊΐ5 σοτη δἰ παξίοι 15. αἴνγαγβ ὑγθοθᾶθα 
ἘΥ ἃ Βυρούμοβίβ οἵ βοιῃθέἰπρ' ΘΟΠέγΆΤΥ ἰο ἔδοίβ, πᾷ ἴβ Ῥαγα οὶ ἕο 
{0 Ῥτγούίαβὶβ οὗ ἐμαῦ βθηξθποθ,  ]οἢ 10 οοπέτα᾽οίΒ. Τῆ δὲ ἀπ ἐπ6 

γὰρ ΘΧΘΙΌΪΒΘ ἃ ΒΙ πη] Δ ΏΘΟΙΙΒ ἴΌΤῸ6; δὲ γοργοβθηΐβ ἐμαὶ [π6 οοπάϊεϊοπ 

βίαμβ αἰ ΠΥ ΘΠ ΪῪ ἴπ ἴλοῦ ἔγοτι τυ μδὲ [ὁ 15 ἴῃ ἐπ βαρροβοᾶ οαβθ, ἃπᾶ 

γὰρ ΤαΥΓΠΟΥ γϑρυθβοπίβ ἐπαῦ ἐΠ6 ᾿πΐθυθποθ πηδὺ θ6 αἰ ογοπέ. 

ΤῊΘ. ΟΠ μέ οηΒ νῦν δὲ «. γὰρ ἃπᾷ ἀλλὰ γὰρ ΔΡΡΙΟΔΟΙ͂ ΘΔ ἢ 
οὔπιον ἴῃ Ἰηθδηΐηρ᾽ ἃ5 Ὑ76]1 85 ἴῃ βύσιιοίασο Νῦν δὲ... γὰρ 15 ΠΟΎΤΘΥΘΙ 

ΟὨΪΥ πιϑοα ἴῃ οοπ γδάϊούίπρ ἐμ Ῥγοίαβίβ οἵ ἃ μυρουμϑειοαὶ ργοροβὶ- 
ὑΐοη, ΤογΘ 18 οὗ Θουγ86 πὸ Ἐ]]Πρ56 ἐο 6 Βαρρ! θα; ἐπαῦ 15, νγχϑ ἃγ6 
ποῦ ἴο Ἰοοκ οῃ ἰο ἃ βθηΐθμοθ Ὀθυομᾶ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἃ οἴδιβθ ἕο ἐπ νῦν 
δέ, ὙΠῸ δὲ [5 48 οἷοβο ο ἐπ οἴδιιβθ ἱπηπιθαϊαΐοὶν ΒΕ] οΙηθα 85 
ἄοοβ {6 γάρ' ἐπ νῦν (“85 [Π6 οἄβο δούιι!ν βίαπᾶβ Ὑ θϑοπρβ ἕο Βοί 
Ῥαγθῖο]65 θαυ} γ. ϑβόπιθ οἵ ἐπ ἱπβέδῃθθβ τ μοι ΓΌ]Πονν που] δαποῖδ 
οἵ {μ6 ΕἸ] ρΕΐοα] Ἔχρ αηδέϊοι οἵ ἐμ νῦν δέ θὰδ ποπθ οἵ ἔποπα πθοθβ- 

. 5[ (αὔθ 10, ἀπ βοῖηθ οὐ μιϑὺβ ἀο ποὺ δαμπιϊύ οἵ 16. 

ἘΙΒΥΡὮΓΟ 11 ο, καὶ εἰ μὲν αὐτὰ ἐγὼ ἔλεγον, ἴσως ἄν με ἐπέσκωπτες" 
νῦν δὲ σαὶ γὰρ αἱ ὑποθέσεις εἰσίν. ἄλλου δή τινος δεῖ σκώμματος. 

ΤΡ. 14 6, ὃ εἰ ἀπεκρίνω, ἱκανῶς ἂν ἤδη ἐμεμαθήκη. νῦν δὲ ἀνάγκη γὰρ 
τὸν ἐρωτῶντα τῷ ἐρωτωμένῳ ἀκολουθεῖν᾽ τί δὴ αὖ λέγεις κιτιλ,; 

ΑΡο]. 38 ἃ, εἰ μὲν ἦν μοι χρήματα, ἐτιμησάμην ἄν' νῦν δὲ οὐ γὰρ 
ἔστιν. ς 

Ῥγοίαρ. 341 ἃ, σὲ οὖν, καὶ εἰ μέσως ἔλεγες ἐπιεικῆ καὶ ἀληθῆ, οὐκ ἄν 
ποτε ἔψεγον. νῦν δὲ σφόδρα γὰρ ψευδόμενος δοκεῖς ἀληθῆ λέγειν" 
διὰ ταῦτά σε ἐγὼ ψέγω. 

ΟἼαγμι. 175 ἃ-Ὁ, οὐ γὰρ ἄν που... ἀνωφελὲς ἐφάνη, εἴ τι ἐμοῦ ὄφελος 
ἦν. νῦν δὲ πανταχῇ γὰρ ἡττώμεθα. 

Τμλοθο5. 184 ἃ, εἰ μὲν γὰρ συνεφερέσθην τώδε, ἧττον ἂν τοῦ τοιούτου 
ἔδει. νῦν δὲ τὴν ἐναντίαν γὰρ Λάχης Νικίᾳ ἔθετο. εὖ δὴ ἔχει ἀκοῦσαι 
και σου. 

ΤΡ. 200 6, εἰ μὲν οὖν κιτιλ., δίκαιον ἂν ἦν κιτιλ, νῦν δ᾽ ὁμοίως γὰρ 
πάντες ἐν ἀπορίᾳ ἐγενόμεθα. τί οὖν ἄν τις κιτιλ.; 
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ποτ εν ἀνιινε δον. . παραλαβεῖν δυνατὸς 

Ἷ εἴη, νόμων οὐδὲν ἂν δέσιτο κιτιλ. Ἦν ἃ ν Ἂἐρ τω μα 

Π΄΄ δαμῶς ἀλλ᾽ ἢ κατὰ βραχύ. διὸ δὴ τὸ δεύτερον αἱρετέον. 

τ τ τὰ ἐγ. κι τῦ, ὅμκὸ Κὶ ἐγὸ γὰρ δίοραι ἀνακαύσοσθε: 
᾿ς 8150. ἱ Το οαβε8 οἵ οὐ μὴ ἃπᾶά μὴ οὐ, ψιβδπ ἐμπον πιᾶῖκο οηδ 
᾿ ποραξῖνο, τασδὲ θῈ ὀχρίαἰποὰ ἀροὴ {85 ῥυϊποῖρὶο οὗ εἰπιυϊεαποιἐυ οὗ 
Ο ἴοτοο. Το τοβυϊείπρ ποραξίοη, ἐμοιρῃ εἰηρῖο, 1 θοῖ βυθβήθοξϊνο 

ο΄ Οἵ οὐ μὴ ἃ βἴπρίο ἱπβίδπιοο τᾶν Βα ῆοο. 
Τλοθεβ 191] ἃ, καὶ γάρ μοι δοκεῖς οὐδὲ μὴ ἠσθῆσθαι ὅτι κιτιλ. 

ο΄ ΟΕ ἔδο ἀβε8 οἵ μὴ οὐ Με. ΟΔρΡΕΙ!, Τμοα θέα, Αρροπάϊχ Β, μὰ 
᾿ς ρἶνοπ ἃ ΒΔΡΡΥ δηλ  γβὶβ δπὰ Ὄχρίαπαίϊοη Βαΐ ἴδ τρδὺ θ6 ποέϊορὰ 
᾿ς ἐδιδξ ἴῃ ἃ Ῥρϑουϊδν ἱπβίαποθ Ηἷβ τοβέσϊοίϊΐοη οἵ μὴ οὐ ἐο ἃ Πορεπάθῃς 
᾿ς οἷαθβο, αἰ ἐπ Τηβηϊεῖνο οὐ Ῥαγεϊοῖρ!θ, ἀοθβ ποὲ δρρὶζ. 

ῬΆΠΟΌ. 12 6, πῶς γὰρ ἡδονή γε ἡδονῇ μὴ οὐχ ὁμοιότατον ἂν εἴη ;--- 
ὙΠΟ ΒΟΎΤΕΥΟΡ 18 Ὑἱγίθδ!]ν φαυϊναϊοηὺ ἰο πῶς γὰρ ἂν ἐνδέχοιτο, 

ἡδονὴν ἡδονῇ μὴ οὐχ ὁμοιότατον εἶναι ; 

ς΄ 8161. Ο. Μδηγ οομπιθἰπδέϊομβ οὔ Ῥαγέϊοϊεβ ἅτε ἘΠ ΙρΕϊοα]. ὅσο 
8716 ἔδποδβο οὗ α Νοραίϊίννο ψ ἢ ὅτι ΟΥ ὅπως ὙΠ Οἢ ἴΌ]]ονν. 

ἃ. Οὐ μόνον ὅτι----᾿ 1 υγὰ8 ποῦ ΟΠΪΥ σοῖπρ ἰο βαγ᾽ (ραγοπέμοεϊς]). 

Ξγτρ. 179 Ὁ, ἐθέλουσιν, οὐ μόνον ὅτι ἄνδρες, ἀλλὰ καὶ κιτιλ. 

Τρασσ. 151 Ὁ, οὐ μόνον οὐδὲν πλέον εὖ τεθέντων, οὐδ᾽ ὅτι γέλως ἂν 

πάμπολυς ξυμβαίνοι, σχεδὸν δὲ κιτιλ. 

ΟἿ, Τπας. ἱν. 85, καὶ γὰρ οὐ μόνον ὅτι αὐτοὶ ἀνθίστασθε, ἀλλὰ καὶ οἷς 

ἂν ἐπίω, ἧσσόν τις ἐμοὶ πρόσεισι. 

ο΄ 9152. . Οὐχ ὅπως ΔΒ ἃ 5[ τ }]Δν τηθαπῖπρ ἴῃ Νοραξϊνο βοπέθμοοϑ. 
 ὙΈΒΕΠΟΘ ΠΙΟΥΘΟΥ͂ΘΙ οὐχ ὅπως 8 βαϊὰ ἕο Ὀ6 Θαυϊνα!οπὶ ἕο οὐχ ὅπως οὐ" 
ς ὙὙΒΙΟΝ τπθδηβ ἐμπδί ἔμ Νοραύνο συμῖοι ἔΌ]Πονγβ οχίοπβ 105 τηθδηϊηρ 
 Βροϊενγαγᾷβ οὐον ἐπα οὐχ ὅπως οἸαιιδο, 
ΟΜρῦο 96 8, οἱ φάσκοντες διδάσκαλοι εἶναι οὐχ ὅπως ἄλλων διδάσκαλοι 

ὁμολογοῦνται, ἀλλ᾽ οὐδὲ αὐτοὶ ἐπίστασθαι. 

ΟΥ Τπσυογά, ἱ. 35, οὐχ ὅπως κωλυταὶ. .. γενήσεσθε, ἀλλὰ καὶ . 

περιόψεσθε (οτο πο Νοραΐίνο 18 θοσγονγθά ὈΥῪ κωλυταὶ γενή- 

σεσθε ἴτοτα περιόψεσθε, »υ οι Ῥοΐπρ [8 ορροβίξο 18. ἃ υἱγίσδὶ 
Νοραξίνο), [|, 4.2, οὐχ ὅπως ζημιοῦν ἀλλὰ μηδ᾽ ἀτιμάζειν. 

153. ς, Οὐχ ὅτι----“ ποί Ὀπὲ ἐπδὲ ;᾿ Π1ξἰ, 1 νγὰβ ποῦ ροΐπρ ἕο ἄθην 
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{παξ ᾽ (ρατοπεμθείοα!!γ). Οοοαντίηρ, ἴῃ βομέθηοοβ οὗ Ν᾿ οραξῖνο ἔοστη, ὅ 

Ῥουτονβ ἐμοῖς Νοραίύνθ. ΤῈ ἰβ φαΐϊξο ἀἰβογθηῦ ἔγοτῃ οὐ μόνον ὅτι. 

ΤΗοεΐ. 15] Ἐ, ὥστε ἐξ ἁπάντων τούτων, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἐλέγομεν, οὐδὲν 

εἶναι ἕν αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ... τὸ δ᾽ εἶναι πανταχόθεν ἐξαιρετέον, οὐχ 

ὅτι ἡμεῖς... ἠναγκάσμεθα.. .. χρῆσθαι αὐτῷ. 

Ῥτοίασ. 336 ἃ, Σωκράτη ἐγγυῶμαι μὴ ἐπιλήσεσθαι, οὐχ ὅτι παίζει:---- ἴοΥ 

811 16 θῸ ἔγαθ ὑπαΐ᾿ ἄο. 

ΘοΥρ. 450 6, οὐδεμίαν οἶμαί σε βούλεσθαι ῥητορικὴν καλεῖν, οὐχ ὅτε τῷ 

ῥήματι οὕτως εἶπες. 

Τιγεῖβ 219 6, πᾶσα ἡ τοιαύτη σπουδὴ οὐκ ἐπὶ τούτοις ἐστὶν ἐσπουδασμένη 

ες οὐχ ὅτι πολλάκις λέγομεν κιτιλ. 

δ 164. ἃ. Μὴ ὅτι---- ποάπιτη,᾽ “παι ἢ 1658 ΟΥ̓ “τα ἢν τπορο,᾿ δοοογά- 

ἰηρ 85 ἔπ βοῃΐθποθ 18 Νοραίϊνο οὐ Αἰβστηδέϊνο : "ποῦ ἕο βαγ,᾽ '. 6. πού 
ΒΌΡΡΟΒΙΠΡ 18 ἴο ΒΥ. 

ΚΞ ΩΡ. 207 6, μὴ ὅτι... . ἀλλὰ καί. ἕο 208 ἃ. 
ΑΡοΪ. 40 ἃ, μὴ ὅτι... ., ἀλλά. 

Ῥχγοίαρ. 310 ἃ, μὴ τοίνυν ὅτι... ἀλλά, 

Τιοσῦ. 799 6, πᾶς που νέος, μὴ ὅτι πρεσβύτης. 

Οταῦ. 427 6, ὁτιοῦν πρᾶγμα, μὴ ὅτι τοσοῦτον. 

ῬΆΣ]ΟΡ. ὅο ἃ, καὶ ὁτιοῦν εἶναι ἢ γίγνεσθαι, μὴ ὅτι δή γε ἡδονήν. 

Ῥμάᾶν. 240 6, ἃ καὶ λόγῳ ἀκούειν οὐκ ἐπιτερπές, μὴ ὅτι δὴ κιτιλ. 

Θοτρ. 512 Ὁ, ὃς οὔτε στρατηγοῦ, μὴ ὅτι κυβερνήτου, οὔτε ἄλλου οὐδενὸς 

ἐλάττω ἐνίοτε δύναται σώζειν. 

ὃ 165. Τὴ. ἘΠ ρύϊοΔ] αἶβο, θαὺ ἴῃ ἃ 50}}} στϑαίθι ἄθρυθθ, αῦὸ {πὸ 
οΟΙ θ᾽ πα ΟΠ. τ ΒΙΟὮ πον [Ό]]ονν. 

ἃ. Οὐ μέντοι ἀλλά---- γοῦ, 50 ἌΣ ἔτοτα ἐΐ6 σοηέγαγῳ. ΑΘ οὐ 
μέντοι ἴΒ ἰο Ὀ6 ἀπάογβίοοα ἃ ργοροβί ΐοη ἐπ οομίγανυ οὗἉ ἐπαὺ νυμῖ ἢ 
[Ό]Π]ονγβ {π6 ἀλλά. 

ΞΎΤΩΡ. 190 ἃ, χαιρέτω δή" οὐ γὰρ ἔτι ἐγκωμιάζω τοῦτον τὸν τρόπον" οὐ 

μέντοι ἀλλὰ τά γε ἀληθῆ... ἐθέλω εἰπεῖν---- γοῦ ποῦ 5ο δαὶ 1 ἃπὶ 

ἘΠ] ρ’,- τοι {Π6 ΘΟὨ ΥΔΥΥ 1 δὰ τ ]Π]Πἶπο,---ῖο αὐδον ἐμο ἐσαξμ," 

Μομο 86 ο, (ΛΑ) βούλει οὖν κιτιλ, ; (Β) Πάνυ μὲν οὖν, οὐ μέντοι, ὦ 

Σώκρατες, ἀλλ᾽ ἔγωγε ἐκεῖνο ἂν ἥδιστα σκεψαίμην---- γοῦ ποῦ 80 ἐμαῦ 

ἴδ πγουἹὰ πού, τοῦ ἐπθ οομγατυ ἰὺ σγου]ᾷ, το ταοϑὺ ἕο ΤΥ 

ἰαδία ἴο᾿ ἄο. 

Οταΐ, 436 ἅ, ἐκείνης δὲ ἐξετασθείσης ἱκανῶς, τὰ λοιπὰ φαίνεσθαι ἐκείνῃ 
ἑπόμενα. οὐ μέντοι ἀλλὰ θαυμάζοιμ᾽ ἂν εἰ καὶ τὰ ὀνόματα συμφωνεῖ 

αὐτὰ αὑτοῖς ---- γοῦ Τ ἀο ποῦ τηθδῃ ὈΥῪ ἐπῖ8, ὑπαῦ 1 βου! ποῖ 
ΜΟΠΟΥ,- τοι {6 οοπέγαυυ 1 μου] σοπᾶον,---ἰδ᾽ ὅζο. 
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Ἃ πον κέν δλλ ὦ φρμοέρο: φιλονεικῶν ἠναντιοῦτο. 

᾿ 88 νἱῖ, 56, ὠταῦθα δὴ οὐκέτι ἀλλ᾽ ἄπορα νομίσαντες κιτιλ. 

ξ 1566. Ρ, ΟΥ̓ οὐ γὰρ ἀλλὰ ἔμο 56πη6 ὀχρπδέϊου μοὶ ἀ8 :---- ἴον ποῦ 
δια οοπέτγατῳ, δαὶ; 1. 6. “ἴον, βο ἔτ ἔτοτη ἔπι οοπίγαγγ. 
Ἑαξιγά. 305 ὁ, τί οὖν ; δοκοῦσί σοί τι λέγειν ; οὐ γάρ τοι ἀλλ᾽ ὅ γε 

2} Ἵ: λόγος ἔχει τινὰ εὐπρέπειαν ---- ἴὉΥ 1 τηυβέ ΒΥ, ὅζο. : τηο τὸ ΠΠ ΟΓΑΙΥ, 

τς τὅ0ν, ὅο γοῦ Κπονν 50 Ὧν ἤγοπι ἔμ οοπέγδσυ, ἄο. 
ΟΝ. 286 Ὁ, πῶς λέγε ; οὐ γάρ τοι ἀλλὰ τοῦτόν γε τὸν λόγον. 
ἐὲ ᾿θαυμάζω---- ἴον, ἀο γοὰ Κπονν, 1 πησβὲ ξὰν 1᾿ ἄο. 

Ῥμαᾶο 83 6, κόσμιοί τ᾽ εἰσὶ καὶ ἀνδρεῖοι, οὐχ ὧν οἱ πολλοὶ ἕνεκά φασιν 

τ νῳς οὗ γὰρ ἀλλ᾽ οὕτω λογίσαιτ᾽ ἂν ψυχὴ ἀνδρὸς φιλοσόφου ---- ἴογ, 

᾿ 50 ἔδγ ἔγοτη ἐπ σοπέγαυυ ᾽---ἰ. 6. " ἴΌΓ, τηοβῦ δεβαγθαϊγ. 

Ε. δ 167. 6. Οὐ μόνον γε ἀλλά. 

ο΄ Ῥμαᾶο τοῇ Ρ, οὐ μόνον γ᾽ ἀλλὰ ταῦτά τε εὖ λέγεις, καὶ τὰς ὑποθέσεις 
᾿ς φὰς πρώτας, καὶ εἰ πισταὶ ὑμῖν εἰσιν, ὅμως ἐπισκεπτέα. ΤῊ [Ὁ]] 

φοπβέστιοξϊοη 8 οὐ μόνον γε ταῦτα εὖ λέγεις, ἀλλὰ ταῦτά τε εὖ λέ- 

γεις καὶ κ-τ᾿λ.--- ποῦ ΟὨΪΥ ἴβ Ὑμαὲ γοὰ ΒΔῪ ἐσθ, Ὀαξ ἃ ἔασέμοῦ 

ο βογνδίϊου ἴῃ ἐπ βαῖηὴθ αἰγθοίΐομ ἴα ἐγαθ,᾽ ΠΔΙΠΟΙΥ τὰς ὑποθέ- 

σεις κιτιλ. 

᾿ς 158. δὶ ἰβ ἐο Βθ ποίϊοθα δ ἐο 41} ἐμ ἔῆγοο θχργοββίοῃβ, οὐ 
᾿ μέντοι ἀλλά, οὐ γὰρ ἀλλά, ἀπιᾷ οὐ μόνον γ᾽ ἀλλά, 5, ἐμαὶ ἐμ οὐ 8. ποὲ 

᾿ς γχαἐτοβροοξῖνο θαέ ῥτοϊορέϊς, τοξουτίησ ἕο ἃ Ῥγοροβίξίοπ Ὑγμῖο ἰβ ποῖ 
᾿ δχρχγεξβοὰ δαΐ ἰβ ἱπαϊοαίθᾷ ΒΥ ἐξ οοπέγαγῃ Ἔχργοββθᾶ ἴπ ἐμ ἀλλὰ 

ο΄ δ 169. ἘἙ. Οἰδμον ποξίοοαθ]ο οοπι δ παξίομβ οὐἨ Ῥαγέϊοῖοβ τὸ βιο ἃ5 
ἢ πῶ. 

" 8. Μέν γε ἀηδυγογοὰ ὈΥ δέ, ἰπ πογκίηρσ οὔ ἃ οοπέταβὲ θοένγθοπ 

ο΄ Κβζγῃρ, 180 ἃ, πῶς δ᾽ οὐ δύο τὼ θεά ; ἡ μέν γε κιτιλ. ἡ δὲ κιτιλ, 

ΤΌ. 215 Ἀ, πολύ γε θαυμασιώτερος ἐκείνου ὁ μέν γε κιτιλ. σὺ δὲ κιτιλ, 
ΟΥ̓, ΤΈυο, ἱ, 70, οἱ μέν γε νεωτεροποιοί, Τλοτῃ. 6 Οὐ. 93. Ρ. 257, 

ὁ μέν γε σύμμαχος ὦν. [8ο ΒΕΚΚΟΙ: ὁ μὲν γὰρ Ζατίοι οἀ.] 
ἈΕἰβομίη, 11, 63. Ρ. 62, ὁ μέν γε τὴν ἐξουσίαν δέδωκε. 

Ὁ. καὶ μὴν οὐδὲ... γε 

Τερα. 128 ἃ-Ὁ, τίμιον εἶναι σῶμα οὐ τὸ καλὸν οὐδὲ ἰσχυρὸν κιτιλ., καὶ 

μὴν οὐδὲ τὰ τούτων γ᾽ ἐναντία, τὰ δ᾽ ἐν τῷ μέσῳ. 

δ 100. Τὴ (οἸ]οννίηρ ἀγὸ ναυϊουβ σοι πδίϊοπβ γε δή, ἕο ἡ μΐο ἢ 

᾿ γε ἷΒ οἴζοη βυδ)οϊποῦ, 
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ὁ. Καὶ μὲν δή, ὙΠ πὰ τι ποαῦ γε Βα] οἰ πο. 

ἘρΡ. 400 ἃ, διὸ δὴ καὶ εὐήθεις... φαίνονται κιτιλ. Καὶ μὲν δή, ἔφη, 

σφόδρα γε αὐτὸ πάσχουσιν. 

ϑγιηρ. 196 6, ᾧ δὴ πρέπει ἡμᾶς μαρτυρίῳ ἄρον ὅτι ΕΏΡ ῊΒ 

, πᾶσαν ποίησιν τὴν κατὰ μουσικὴν .. . καὶ μὲν δὴ τήν γε τῶν ζώων 

νων τίς ἐναντιώσεται κ-τ΄λ. ; 

ΒΌΡΕ. 217 Ὁ, καὶ μὲν δὴ κατὰ τύχην γε, ὦ Σώκρατες, λόγων ἐπελάβου 

παραπλησίων κοτ.λ, 

Ῥμᾶν. 231 ἃ, καὶ μὲν δὴ εἰ μὲν κιτιλ, εἰ δὲ κατιλ, 80.232 Ῥ, 233 ἃ. 

ἃ. ᾿Αλλὰ μὲν δή, τ μοαῦ ΟΥ̓ ὙὙ]ῈῈ γε. ; 

Οταῦ. 428 Ῥ, ἀλλὰ μὲν δὴ-ττ-' νγ7γ6}}, πὸ ἀουθί, : : ΠΝ 

Οὐἶο 48 ἃ, ἀλλὰ μὲν δὴ... γε--ι ψ6}1, θα ἐμοπ ({π ἐπ πιο οὗ 

8 ΟὈ]θοίοι). ἱ 

Ῥμῃαᾶο γ5 ἃ, ἘΠ ρῆτο τὸ ἀ, αοτρ. 492 6, δο6 ἃ, ἀλλὰ μὲν δὴ... 

γε--- θαὺ ξασίμου ᾿--οὶπ ἃ οΘοπβθοαξγθ ργοοῖ, 

6. ᾿Ατὰρ οὖν δὴ... γε. ῬοΙΐο. 269 ἃ. 

{. ᾿Αλλ᾽ οὖν δὴ ὅμως γε. ἌΘΡ. 602 Ὀ. 

5. Οὐ γὰρ δὴ... γε. Ῥδράο 92 Ῥ. 

ἢ, Ὡς δή τοι---- ΠΟῪ ὑγὰ6 5 1 ὑπαΐ. ΒΡ. 366 ο, Τίπι. 26 Ὁ. 

ἱ, Ὡς δὴ σὺ---ἰ Χο 1081, ΟοΥρ. 468 6, 499 Ὁ. 

1. Καὶ δὴ καὶ---- {Πθῃ, 1 ΒΌΡΡΟΒΘ,᾽ ᾿γοπἴ αν, ΑΡΟΪ. 26 ἃ. 

δ΄ 1601. Ἐς, Οὐουτοϊαύϊνο ῬΡαυ 0168. 

ἃ. Τῇ ἰβ σου τ οὈβοσυνῖπρ' ἐπαὺ ἴῃ {πῸ Τῶν οὗ ῬΊαϊο οὐ ᾿ὰ5 ΤΊΟΥΘ 
{γα ΠΥ δὲ οοπέγαβίρα τιν 1 ἔμὰπ ἀλλά, Ἵ 

Ρ,. Τηβίοδα οὗ 6 οοϊησομ ἄλλως τε καὶ γγο πᾶ βοχηθέϊτιο καὶ 

ἄλλως καί, ἃ5 ΤΙΔΟΠΘΒ 181 ἃ, 187 0. 

6. Ἱντορί αν ΟΟΥτο] αὐῖν68. 

ΤΊηι. 20 ἃ, μάλα μὲν ἀτόπου, παντάπασί γε μὴν ἀληθοῦς. 

Τορο. 921] Ὁ, ὀξὺ μὲν ἀκούουσι, βλέπουσί τε ὀξύ. ; 

Ξόγταρ. 205 ἃ, τὸ μὲν κεφάλαιον, κιτιλ. ἀλλ᾽ οἱ μὲν... οἱ δὲ κιτιλ. 

10. 17} Ὁ, καὶ τοῦτο μὲν ἧττον καὶ θαυμαστόν, ἀλλὰ κιτιλ. 

ἌΡοΪ. 48 ἃ, ἀπορίᾳ μὲν ἑάλωκα, οὐ μέντοι λόγων. 

δ 1602. Νοίο, ἐμαὶ μέντοι ἰ5 πιξοά, δηᾷ ποὺ δέ, (1) θα Ῥαγεϊσα αν 
ΘΙ Ρμαβὶβ μὰβ ἰοὸ θ6 σίνθῃ ἰο {86 ορροβίξϊοι ; (2) ὙΘΓΘ, δ5 ἴπ ἐμθ 
ἰπβίδποο μογο ααοίοα, δὲ οουἹὰ ποὺ θ6 φοπυθη θη ἶγ υδοᾶ ; (3) ἴῃ 

ΘΧΡΓΟββίπρ' ρροβίξἰοι ἰο ἃ οἴδιιδβο Ὑἡν Βϊοῖι 18 ἰἐβο} ἱπίγοἀαοοα ὈΥ δέ,. 
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τὰ ᾧ 168. ΤΡΙΟΜΒ ΟΕ ΟὈΜΡΑΒΙΒΟΝ. 
Α. Βγηίαχ οἵ πγογὰβ οὗ ἐ:6 Οοπιραγαξῖνο Τλοστθο. 

ΒΒ, ,, ,,. νογάβ οἵ ἐμ Βιιρουϊαίίνο ΤΠ ρτθο. 
ΠΟ,» ,» οἶδεν Οοιηραναξίνο οσάβ ἀπ ἔουτηϊθ. 

Α,, Οοπιραγαξϊνοβ. 

ἢ 8. Οταϊπαγν ἴοστη. 

ο΄ ΜῈ ΟἿΪγ οδξθ ποοάϊῃρ γϑιηδυὶς ἀπμάον ἐπῖβ μϑδὰ 15 ἐμαὶ οὗ ἃ οἴδῦβθ 
᾿ οοΙηραγοά ὈῪ ἤ, ψγ 8116 105 Ῥγοπουηΐηαὶ ργο-βίδἑθυηθπέ (866 ἀΡουο, ὃ 19) 
᾿ [5 οοηραγοὰ ἰπ ἐμ Οἰθηϊεϊνο. 

Ῥμερᾶο 80 ἃ, οὐκ ἄν τις μεῖζον τούτου κακὸν πάθοι, ἣ λόγους μισήσας. 

Οὐἶΐο 44 ς, τίς ἂν αἰσχίων εἴη ταύτης δόξα, ἣ δοκεῖν κιτιλ.; 

80 Τιγεῖαβ χχν. 23. Ρ. 173; οὐδὲν γὰρ ἂν εἴη αὐτοῖς χαλεπώτερον τού- 
τῶν, ἢ πυνθάνεσθαι. ὍΘ ἔτᾶοθ ἐπ Τάϊοπι Ῥδοῖκ ἰο Ηοιηοσ, Οάἁ. 

Υἱ. 182, οὐ μὲν γὰρ τοῦγε κρεῖσσον καὶ ἄρειον, Ἢ ὅθ᾽ ὁμοφρονέοντε 

νοήμασιν οἶκον ἔχητον ᾿Ανὴρ ἠδὲ γυνή. ὅο Ηάί. 1. 79, ὥς οἱ παρὰ 

δόξαν ἔσχε τὰ πρήγματα, ἢ ὡς αὐτὸς κατεδόκεε. 

ὃ 164. Ῥ. ΒΔΓῸΣ ζουΤηΒ. 

α. Ὡς 88 {Π6 Οοπ]αποίϊοι οἵ Οοτηρατίβοη. 

ἜρρΡ. 526 ο, ἅ γε μείζω πόνον παρέχει οὐκ ἂν ῥᾳδίως οὐδὲ πολλὰ ἂν 

εὕροις ὡς τοῦτο. ὲ 

ἌΡοὶ. 26 ἃ, οὐκ ἐσθ᾽ ὅ τι μᾶλλον πρέπει οὕτως ὡς... σιτεῖσθαι. 

ΟΥ Ποπι. 1]. ἱν. 277, [νέφος] μελάντερον ἠὕτε πίσσα. 83:0 Τιγεῖδϑ ΥἹ]. 
12. Ῥ. 1ορ, ἡγούμενος μᾶλλον λέγεσθαι ὥς μοι προσῆκε, 10. 31. 

Ῥ. ΓΙῚ, προθυμότερον πεποίηκα ὡς... ἠναγκαζόμην. 

δ 166. β. Οοπιραγαίίγο [Ο]ονγοᾶ Ὀγ Ῥυθροβιἐϊουβ. 

᾿ς Παρά, Νοίο, ἐδπδὺ πο παρὰ ἴῃ {18 οοῃδέγτιούϊοη ἴ5 ποῦ " Βογομᾶ,᾽ 

Ρΐξ “οοπέγαβίοα τῖ (ἢ (110. “ρΡαῦ οο-οταϊπαίθ τ 1}. Οἵ. Ῥμάν. 276 ο, 
᾿ παγκάλην λέγεις παρὰ φαύλην παιδιάν. Απὰ Τμπογά. ν. 90, ἐπειδὴ παρὰ 

᾿ς τχὸ δίκαιον τὸ ξυμφέρον λέγειν ὑπέθεσθε. 

Ῥοϊεῖο. 296 8, εἴ τις γιγνώσκει παρὰ τοὺς τῶν ἔμπροσθεν βελτίους 
νόμους, 

Τιορσσ. 7209 6, ἐστὶ τὰ τῶν ξένων καὶ εἰς τοὺς ξένους ἁμαρτήματα παρὰ 
τὰ τῶν πολιτῶν εἰς θεὸν ἀνηρτημένα τιμωρὸν μᾶλλον. 

Πρό. 
ῬΙμερᾶο 90 8, δικαιότερον. ... εἶναι πρὸ τοῦ φεύγειν... ὑπέχειν... δίκην. 

Οὐἶΐο 54 Ὁ, μήτε παῖδας περὶ πλείονος ποιοῦ μήτε τὸ ζῇν μήτε ἄλλο 

δὲν σρὸ νοῦ δικαίου, 
ΟΥ ἨΔ. 1. 62, οἷσι ἡ τυραννὶς πρὸ ἐλευθερίης ἦν ἀσπαστότερον. 
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᾿Αντί, 
ΒΡ. ὅτο ὁ, αἰτιᾶσθαι τῶν κακῶν πάντα μᾶλλον ἀνθ᾽ ἑαυτοῦ. 

» Ἐν, ᾿ 

Ἑπυιμγὰ. 303 ς, πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα οἱ λόγοι ὑμῶν καλὰ νλλ τη ἐν 

δὲ τοῖς καὶ τοῦτο μεγαλοπρεπέστερον. 

Κατὰ αἰἴδον ἤ. 

Ῥμιεᾶο 94 6, πολὺ θειοτέρου τινὸς πράγματος ἢ καθ᾽ ἁρμονίαν. 

ὃ 106. 6. ττορτ γι 168. 

α. ῬΙροπαβέϊο ἔοστη. 

ταῦ. 433 ἃ, ἔχεις τινὰ καλλίω τρόπον... ἄλλον, ἢ κιτιλ, ; 

Θοτρ. 482 Ὁ, οἶμαι τὴν λύραν μοι κρεῖττον εἶναι ἀναρμοστεῖν . . . μᾶλλον 

ἢ ἐμὲ ἐμαυτῷ ἀσύμφωνον εἶναι. 

ΟἸδστη. 159 6, Ῥοϊεῖο. 286 ἃ, ΤΊπι. 87 ο, Τωιορρ. 729 6, 854 6 ;---8}} 
ἱπβίδποοϑ οὗ ἃ Οοτηραταίγο Αἀϊθοξῖνο οὐ Αἀνθν τ ἢ μᾶλλον ΟΥ̓ 

ἧττον. 

δ 1607. β. Οὐπιραγαΐίγο ἴῃ τ ρΊ 6 ἢ ὕνγῖ06. ΟΥ̓́ΘΙ. 

Ῥτοΐαρσ. 350 Ὁ, θαῤῥαλεώτεροι εἰσὶν αὐτοὶ ἑαυτῶν, ἐπειδὰν μάθωσιν, ἢ 

πρὶν μαθεῖν. 

ΞΎΠΙΡ. 220 6, προθυμότερος ἐγένου τῶν στρατηγῶν ἐμὲ λαβεῖν ἣ σεαυτόν. 

Α φομηρθμάϊοιιβ ὙΔΥ οὗ βαγίπρ' ὕνγο ὑπϊηρΒ ; ὁπΠ6, ἐμδὲ ϑοογαΐεβ 
νγὰβ δηχίουβ ἐμαὺ ΔΙοϊδἄθβ βῃουὰ θ6 ομόβθῃ ταΐμον ἔμδῃ. 
ἩτηΒ6 1 , {πὸ οἴμον, ἐπαΐ, ἐποαρῇ {μ6 σϑπογα}8Β ἔοο Ὑγ6ΓΘ ΔΉ ΧΙΟΙΙΒ 

ἴον {πἰ8, βοογαΐθβ νγὰ8 τῆοτθ δηχίουιβ ἐμπᾶπ μου. ΤῊΪΒ οοη- 
βέσιοίζοι 15 1ΠΠπδίγαΐθα ὈΥ ἔμ οἴ Ὺ' ΒΙ ΤΩΡ ΒΡ ̓πβίδποθ. 

ἘΧΔΟΙΪν ῬΑΓΆ116] 15 ΤΉτιο, υἹ], 66, τό γ᾽ ὑπόλοιπον τῆς δόξης ἀσθενέστε- 

ρον αὐτὸ ἑαυτοῦ ἐστὶν ἢ εἰ μηδ᾽ φήθησαν. 

δ 1608. γ. 86 αἴτεον ἢ αβϑί τ Παὐθᾶ ἕο ὅπ αβο θοΐοτο ἴδ, ὃψ «εν αο- 

ἐϊοτ. 

Ῥμερᾶο 11οὸ ὁ, ἐκ [χρωμάτων] λαμπροτέρων καὶ καθαρωτέρων ἢ τούτων. 

Μεμο 83 6, ἀπὸ μείζονος ἢ τοσαύτης γμαμμῆς. 

ΤῊ8 ἄοο5 ποὺ ἄρρϑαῦ ἕο θ6 ἐδ στοραϊαν οοπδέγποέϊομ. ΟὈπηρατΘ 
ἔμιο οοῃβέγιιοϊουβ ἢ ὥσπερ, δδ 175, 176, Βοῖονγ. Τὴ6 Ἡοπιουῖο ὑ80 
ὙΥΓἢ ἢ ναυΐθβ οἱ [ἢ ὁπ6 Βαπα νγ μᾶνθ, 1], ἱ. Ζύο, καὶ ἀρείοσιν ἠέπερ 

ὑμῖν ᾿Ανδράσιν ὡμίλησα' οπ {π6 οἶμον μδηᾶ, 1]. χ. 55}, ἀμείνονας 
περ οἷδε, Ἵππους δωρήσαιτ', Ο, χυὶϊ. 417, σὲ χρὴ δόμεναι καὶ λώϊον ἠέ 

περ ἄλλοι, Τ|, χχῖν. 486, Μνῆσαι πατρὸς σεῖο. .. Τηλίκου ὥσπερ ἐγών. 

Τη Τοιποβί, αἶβὸ {μογ6 ἃτὸ θοΐῃ οοηβέγποίϊομβ τὶ ἢ ἤ" 6. α. Ἐς ΠΩ, 27. 
Ῥ. 349, οὐδὲν ἐλάττονος ἢ τούτου" Ὀπὲ 1)6 ΟὐΥ, 162. Ρ. 281, τῶν πρότερον 
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᾿Βρρ. 310 α, ἀλλ᾽ ἴσωε οὕτω ῥᾷδιον ἢ ̓κείνως. 

Ἅοπο 94 6, ἴσως ῥᾷδιόν ἐστι κακῶς ποιεῖν ἀνθρώπους ἣ εὖ. ΟἿ, ἃ {Π|6 

Ζανῖοι φαϊξουβ βυρροβί, ΤΠ γβὶαβ χἰϊ. 89. Ρ. 128, Ἰβοογϑΐ. ν. 116. 
Ῥ. 1τορ, Υἱ], 50. ἢ. 169. 

Τίπη, 75 6, ξυνέδοξε τοῦ πλείονος βίου φαυλοτέρου δὲ τὸν ἐλάττονα 

ἀμείνονα ὄντα παντὶ πάντως αἱρετέον. 

; ΟΥ Χρη. Μρι. ΙΥ͂. 11, 9, εἰ ἄρα τι ἔστι τοῖς θεοῖς ἔργον ἣ (“ οἴ Ποῦ 
ἔμαπ.᾽) ἀνθρώπους θεραπεύειν. Τιγῖαθ ἴϊ, 62. Ρ. 196, θάνατον μετ᾽ 
ἐλευθερίας αἱρούμενοι ἣ βίον μετὰ δουλείας, χχὶ. 22. Ρ. 163, οὐκ οἶδ᾽ 

οὕς τινας ἣ ὑμᾶς ἐβουλήθην περὶ ἐμοῦ δικαστὰς γενέσθαι. 

δ 171. Β, Βαρουϊαίϊνοβ. 

ἃ. ΟΥ̓ ΠΑΥΥ ἴοστη. 

Ῥ, δγον ἔουτηβ---- ἢ ΘΟ ΊΠΣ 

Ἐπί. 

Τί. 23 Ὁ, τὸ κάλλιστον καὶ ἄριστον γένος ἐπ᾿ ἀνθρώπους. 

ῬΟΥΒΔΡΒ ἐδ18 18 οοπβοϊουβὶγ Ηοσμοεῖο : οἵ, 6. γ. Οα, χχιὶϊ!, 124, σὴν 

γὰρ ἀρίστην Μῆτιν ἐπ᾿ ἀνθρώπους φάσ᾽ ἔμμεναι. 
Ῥουϊρμγαβέϊο τυ} ἐν. 

Τιορσ. 742 6, τοὺς κεκτημένους ἐν ὀλίγοις τῶν ἀνθρώπων πλείστου νομί- 

σματος ἄξια κτήματα. 
ΤΌ. 802 ἃ, ὡς ἐν πρώτοις ἐστὶ σωμάτων ἔμπροσθεν πάντων γενομένη. 

δ 172. 6. Ἰντορ αν ῖο8, 

α. Ἰμορσ. οὔρ ἃ, ἀνδρειότατος τῶν ὕστερον ἐπιγιγνομένων, ΟΥ̓. 

1 Ῥινᾶὰο 62 ἃ, τοῦτο μόνον τῶν ἄλλων ἁπάντων, 

β, ῬΙεοπαβέϊο. 

ϑέγταρ. 218 ἃ, τοῦ ὡς ὅ τι βέλτιστον ἐμὲ γενέσθαι. 
Τιοασ. 131 Ὁ, πρᾶον ὡς ὅ τι μάλιστα. 

ΤΡ. οοϑ ἃ, ὡς ὅτι μάλιστα ἀγριώτατος. 
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Τρσ. 758 ἃ, ὡς ὅ τι μάλιστ᾽ ὀλιγίστοις. 

ΟἿ, Ηομι. Οἀ. νἱϊϊ. 582, μάλιστα Κήδιστοι. 

δ 173. Ο. Οὐδον Οοτηραγαίνο σοσβ πᾷ Τουτηπἶξ. 

ἃ. ὙΠ ἢ. 

ἮΘΡ. 330 ὁ, οἱ δὲ κτησάμενοι διπλῇ ἢ οἱ ἄλλοι ἀσπάζονται αὐτά. 

ΤΡ. 534 ἃ, ἵνα μὴ ἡμᾶς πολλαπλασίων λόγων ἐμπλήσῃ ἢ ὅσων οἱ παρε- 

ληλυθότες. 

ΤΌ. 455 6, διαφερόντως ἔχει ἣ τὸ τῶν γυναικῶν. 

ῬΉδάο 95 6, διαφερόντως ἣ εἰ ἐν ἄλλῳ βίῳ βιοὺς ἐτελεύτα. 

Ῥμάσ, 228 ἃ, διαφέρειν τὰ τοῦ ἐρῶντος ἢ τὰ τοῦ μή. 

Οὐαί. 435 ἃ, ἀπὸ τοῦ ἀνομοίου γε ἢ ὁ διανοούμενος φθέγγομαι. 

ῬΆΠΘΌ. 35 ἃ, ἐπιθυμεῖ τῶν ἐναντίων ἢ πάσχει. ὃ. ῬΠᾶν. 275 ἃ. 

Οὐοτρ. 481 ο, ἀλλά τις ἡμῶν ἴδιόν τι ἔπασχε πάθος ἣ οἱ ἄλλοι. 

Οὐἶΐο 53 6, τί ποιῶν ἢ εὐωχούμενος ἐν Θετταλίᾳ ; 

δ 174. "Ὁ. ὙΠ παρά. 

ἮρΡ. 337 ἃ, ἑτέραν ἀπόκρισιν παρὰ πάσας ταύτας περὶ δικαιοσύνης, 
βελτίω τούτων. 

Ῥμοάο τορ Ὁ, παρ᾽ ἣν τὸ πρῶτον ἔλεγον ἄλλην. 

Τιδοῖο5 τ78 Ῥ, ἄλλα λέγουσι παρὰ τὴν αὑτῶν δόξαν. 

ΤῸ. 181 ἃ, ἐὰν δ᾽ ἔχω τι ἄλλο παρὰ τὰ λεγόμενα. 

Τιερο. 927 6, ποικίλλοντες ἐπιτηδεύμασιν ἰδίοις τὸν τῶν τλφοινν βίον 
παρὰ τὸν τῶν μή. 

Απά, ψ 1} παρὰ δἰηυρῖψ, ΤΗΘοοῦ, τ44 ἃ, ἀνδρεῖον παρ᾽ ὁντινοῦν. 

ὃ 17ὅ. ο. ὙΠῸ ὥσπερ ἀπᾷ ἐπ {πὸ Αἀνουῦβ ; ἀπᾷ ψ ἢ οοντοϊδεῖνθ 
Αἀϊοούίνοβ οὗ ΠΚθηθββ. 

Ῥμεᾶο 86 ἃ, εἴ τις διισχυρίζοιτο τῷ αὐτῷ λόγῳ Ἰκείεν. " σύ... 
ΤΌ. 1οο 6. ἐὰν σοὶ ξυνδοκῇ ὥ ϑύδο ἐμοί. 

αουρ. 464 ἃ, ἐν ἀνδράσιν οὕτως ἀνοήτοις ὥσπερ οἱ παῖδες. 

ἌΡΟΪ. τ Ὁ, κεκαλλιεπημένους λόγους ὥσπερ οἱ τούτων. 
ῬΟ]Πο. 274 ἃ, ἔδει τὴν ἐπιμέλειαν αὐτοὺς αὑτῶν ἔχειν καθάπερ ὅλος ὁ 

κόσμος. 

ὙΥ 1 Α ἀ]οούίνοβ. 
Οὐ. 458 ἃ, οὐδὲν οἶμαι τοσοῦτον κακόν, ὅσον δόξα ψευδής. 
Τίπι. 78 Ὁ, πλέγμα ἐξ ἀέρος καὶ πυρὸς οἷον οἱ κύρτοι ξυνυφῃνάμενος. 
Ῥγοίαρ. 32] ἃ, ἄγριοί τινες, οἷοίπερ οὺς πέρυσι Φερεκράτης ἐδίδαξεν 

ἐπὶ Ληναίῳ, ὅ'ο Οταΐξ. 4.32 6. 
Οἱ, οπι. Οἀ. χχ. 281, Πὰρ δ᾽ ἄρ᾽ ᾿Οδυσσῆϊ μοῖραν θέσαν... Ἴσην 

. » ᾽ ᾽ , 
ὡς αὐτοί περ ἐλάγχανον. 



δ᾽ 176. Νοΐο, ἐμαὲ πεβετο ἐμ Νοαπ Ὀγουρθξ ἱπέο οοπυρατγίβοῃ ἘΥ͂ 
ὥσπερ ἴΒ ἔπε ϑαδῆ)εος οἵ ἐπ ἘοἸαξϊνο οἴδιβο, ἔμθγθ 8. ἃ Ῥγθίθγθμοθ 
ἴον ἔδιο Νοπιϊπαέϊνο, ἰπ βρὶξθ οἵ βυοῖι δὴ ἘΠρβο οὗ {πὸ Ὑ Ὁ δ ταῖρι 
Βιανο Ἰοά ἔο δὴ Αἰέγαοϊοᾷ Οοπβέγαοέίοη. 

ΟΥ οι. ΤΠ. χχῖν. 486, Μνῆσαι πατρὸς σεῖο, θεοῖς ἐπιείκελ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, 

Τηλίκου, ὥσπερ ἐγών. Τιγεὶδ5 Υἱ. 32. Ρ. 1Ιού, λυπουμένῳ ὥσπερ 
οὗτος. Ἰβοοῦ. χυϊὶὶ. 47. Ρ. 380, τοὺς ὥσπερ Καλλίμαχος βεβιωκότας. 

ΤῊΪ5 ποη-δατηϊβείοη οἵ Αἰξγαοξίοι οἴξοῃ βθοῦσοβ ἐπ τηθαπίηρσ ; 
85 Αβομίη. ᾿ϊ. 120. Ρ. 44, τοὺς μικροπολίτας, ὥσπερ αὐτός, φοβεῖν 

τὰ τῶν μειζόνων ἀπόρρητα. [80 ΒΕΚΚΟτ : αὑτοὺς Ζατίοι οἀ.} «61 
(6:. ὅτ. ὃ 869) ποέϊοοβ, ἃ8 γᾶσϑ ἰῃηβίδησεβ οἵ Αἰέγαοέίοη, Τμπο. 
Υἱ. 68, οὐκ ἀπολέκτους ὥσπερ καὶ ἡμᾶς, ϑορ!ι. Ο. Ο. 869, δοίη βίον 

Τοιοῦτον οἷον κἀμὲ γηρᾶναι ποτέ, Τιγβ. 492. 2, []. 6. χῖϊ!. 72. Ρ. 136] 
οὐδαμοῦ γὰρ ἔστιν ᾿Αγόρατον ᾿Αθηναῖον εἶναι ὥσπερ Θρασύβουλον. 

76 πιᾶὺ δᾶ, μονγθυον, ἔγοτη Ρ]αΐο, ἐπ ᾿πβίδῃμοθ ἱπ ἈΡοἱ. τῇ ὁ, 

οὐ γὰρ ἂν πρέποι τῇδε τῇ ἡλικίᾳ ὥσπερ μειρακίῳ πλάττοντι λόγους 
εἰς ὑμᾶς εἰσιέναι, ---- ΘΟ μειρακίῳ 18 αϑδοίοά ὈγῪ Αὐἰγδοίίοη ἕο 

πλάττοντι. 

δ 177. ἃ. Οοπιραγίβοι οἵ ομθ ϑιϑηΐθηοθ ἃ5 ἃ ὑγ80 16 τ δ ἃποίμου. 

ϑέγταρ. 179 6, διὰ ταῦτα δίκην αὐτῷ ἐπέθεσαν, .... οὐχ ὥσπερ ᾿Αχιλλέα. 

ΠΟ ἐτίμησαν. 
ΤΌ. 180 Ὁ, δοκοῦσι... .. θυσίας ἂν ποιεῖν ...., οὐχ ὥσπερ νῦν τούτων 

ΤΌ. 213 Ὁ, ἐλλοχῶν αὖ με ἐνταῦθα κατέκεισο, ὥσπερ εἰώθης ἐξαίφνης 

ἀναφαίνεσθαι. 
ΤΡ. )ιό ἃ, ἐρωτικῶς διάκειται ..., καὶ αὖ... οὐδὲν οἶδεν, ὡς τὸ σχῆμα 

αὐτοῦ τοῦτο οὐ Σειληνῶδες ; ΤῊΪΒ δοπέθποθ ὈΘΟΟΠΊΘΒ δὴ ἰπβέϑηοα, 

πηᾶον ἐπ6 ργοβοηΐ μοαὰ ὈῪ {π6 σϑυιονδὶ οἵ {Π| βίορ ἴδον τοῦτο. 
ΤῊ ᾿νε ἴποεβ οὔ ἔμ6 ραββαρθ σαὶπβ ΒΥ ἐπ15, 85 τη 88 1 βυβοτβ 
ἘΥ ἴδιο οοτατοπ ραποξαδέίοη, ΤῊ οοηγογείοη οὗ ἃ οδίθροτγῖοαϊ 
Βοπΐθμοο δὲ ἐβ οἴοβθ ἱπίο δὴ ἱπέοιτορβενγθ 9ὁΠ6 18 πδίιγαὶ δηὰ 
οοτηπιοη. [ΤῈ6 Ζυγίοι θάϊέογβ μβανθ ἔπ οοτηπιοη Ραποξαδέϊοι. 

φηροΐ, 18) ", χρή, ὦ Θεαίτητε, λέγειν προθύμως μᾶλλον ἣ ὡς τὸ πρῶ- 

“ἢ τον ὥκνεις ἀποκρίνεσθαι, 

ΠΓ Ἀροϊ. 39 6, τιμωρίαν ὑμῖν ἥξειν... .. χαλεπωτέραν νὴ Δί᾽ ἣ οἵαν ἐμὲ 

τ ἀπεκτόνατε. 

ΟἿ, ρμοῦδαρε, Τῆαο, ἱ. 19, ἐγένετο αὐτοῖς ἐς τόνδε τὸν πόλεμον ἡ 

ἰδία παρασκευὴ μείζων ἢ ὡς τὰ κράτιστά ποτε μετὰ ἀκραιφνοῦς τῆς 
ξυμμαχίας ἤνθησαν---ἰοἰκίπρ ὡς ἕο θ6 ποὲ ““βθη᾿ δαξ “μον ;᾿ Βαὰ 

ο 
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ΡΥϊπανγ Ησοπι. Οἁ. χχῖν, 195-109, ὡς εὖ μέμνητ᾽ ᾿Οδυσῆος ... . . 

Οὐχ ὡς Τυνδαρέου κούρη κακὰ μήσατο ἔργα. 

8 178. Ὑ76 τὰν ποίοο ἐδι6 βυδοθῦα! ὑδ56 οὗ {π6 γάστιθ Οὐτηραγαιῖγο 

ΘΧργοββίηρ' ἃ τηοαϊῆοα ἄορτθθ. 

ΒΡ. 1706 ὁ, ἧττον ἂν εἴην ἀηδής. 

Ῥοϊτεῖο. )86 ἢ, ἔσχε μῆκος πλέον. 

. Ῥάο τ Ὁ, ἅπερ ἀεὶ λέγω, οὐδὲν καινότερον. 

Οβδστα. 174 ὁ, ἧττόν τι, Ἐπἐμγ ἃ. 293 5, ἧττον οὖν τι, ἴῃ Τη οντορδ ῖγ6 

ΒΘΠΐθΏΟΘΒ, ΔΙῸ ἃ βοίῦ οὐκ ἀπ οὐκοῦν. 

ΟΥ̓, {Π6 Τιδέϊῃ 5ὶ πιΐηι8. 

δ 179. ΤΡΙΟΜΒ ΟΡ ΘΈΝΤΕΝΟΕΒ :--- ΑἸΤΕΑΟΤΙΟΝ. 

Α [ᾺΠ] βοίθιπθ οἵ 8411 ἐπ ναγιϑίΐοϑ οἵ Αὐέγαοίϊοῃ τηδὺ Ὀ6 οοπ- 

βἰυιιοίθα ἀροὸπ ἐμθ ἱηβέδποοβ ἔοαπᾷ ἴῃ Ῥ]αίο. ΤῊ ναγιϑῦϊθβ υ ΒΊΟΝ 
816 ἰγοαΐθα οἵ ἤϑγθ ἱποϊαθ 411 θαῦ βοιμθ οὗ {Π|6 πιοϑῦ ΘΟ ΠΟ Ὴ, 

Α. Αὐἰγδοίίοη οὗ Πορομᾶθηΐ βθμίθῃοθβ. 

ἃ. Τηβηϊῖναὶ βοπίθμοθβ. 

α. ΤῊΘ ΟΥ̓Δ ΠΑΤῪ ἔοστη οἵ Αὐῤγδοίϊοπ μθΡΘ 'β ἐπδὺ ἕο θ6 Βθ6ῃ 
ἴπ ἀν. ἘΠῚ. 1Π|. ν. 3, ἐφ᾽ ἡμῖν ἄρα τὸ ἐπιεικέσι καὶ φαύλοις εἶναι, ΟΥ̓ 

ΤΠ γβίαβ ΧχυἹ. το. Ρ. 180, τοῖς ἄρχουσιν... ἐπιδείξετε ᾿ πότερον χρὴ 

δικαίοις εἶναι͵ ----ἶτι ἀἸβεϊπούϊομι ἔγοτῃ ὅπ απαὐἐγαοιθα ἕοστη, 68. ρ'. ΖΒΟΆ. 

ΟΠ οΘΡ. 140, Αὐτῇ τέ μοι δὸς σωφρονεστέραν πολὺ Μητρὸς γενέσθαι. 

Οτδῦ. 305 6, κατ᾽ ἐκείνου λέγεται οὐδὲν οἵου τε γενέσθαι προνοηθῆναι. 

Ηὶρ. Μὰ. 292 6, τὸ καλόν, ὃ παντί, ᾧ ἂν προσγένηται, ὑπάρχει ἐκείνῳ 

καλῷ εἶναι. 

ΤΊ ΜΠ ΒΘ βοὴ βθτο ἐπδί ἰὸ Ῥγοθοπῦ δῃ ρρουθαμῖδ ἴον Αἰέγδο- 
ἐΐοι, ἔμοσο πιαβῦ θ6 ἘΠ ρΡ56 οὗ {π6 Βυ]θού οὗ ἔπ Τηβηϊεῖναὶ βθηΐθποθ, 
Δα ἸΠΟΥΘΟΥΟΥ 108 ΟΟραΪα δηᾷ Ῥγοάϊοαΐθ τησβὺ θ6 ἴῃ αἰβεϊποῦ υγουβ, 
ὙΥογο {86 βυθ)]θοῖ οἵ {μ6 Τηδβηϊ να! βθηΐθποθ 8 αἶβὸ ὑπ βυθήθοῦ οὗ 
{6 ῬΥΪΠΟΙ͂ρΡΑΙ βοπίθποθ, Αὐὐγδοξίοη ἰβ ἱπγαυ 816, ἀπα ὅπ οοπεέστιο- 

ἔϊοη οαηποῦ Ὀ6 οοποοῖϊγοαᾶ πϊ ποῦς ἰὐ,-ττταβ βουλομένων ὑμῶν προθύμων 

εἶναι, Το. ἱ. 71; ὑΠθγθ πού πδίαπᾶαϊησ ποτ 15 Αὐϊγδοίϊομ 

(πουρῖι ΤΟθθοῖ ἀθηΐθ5 1). 

β. Α ἴουτη, νυ ΐοῖ 'ῃ ΟὯΘ ΟΥ̓ ὕνγο ρδγ ϊοαϊαν Τα ΟΤῚΒ 18 ΘΟ ΠΟΙ, 
ἷβ ἀουθίοροὰ ἴῃ συθαίοσ νδυϊϑίυ ἴῃ Ῥ]αίο: ψποσθ π6 Τηδβηϊεῖναὶ 
Βϑηΐθηοθ 18 ἀἰβτηθιηθογθᾶ, δα ἐμ ϑ'αθ͵θοῦ ΟΣ βοιὴθ οὔθ Ῥχοταϊηθηῦ 
Νοῦῃ οἵ {π6 Τυορομάθης βοηΐθποθ 'β ρδοθὰ ἴῃ δᾶάναποθ, ἀπᾶθν δ 0 
αἰτοοῖ σονογητηθηξ οὗ ἐπ ρυϊποῖραὶ βοπέθποθ. 

ἌΡ ΒΒ ΝΟ. ν ΨῚ 



 Θδο οοτῆπιοι ἔγ}θ 8 (6. .) Ηδέ, ν. 38, ἔδεε ξυμμαχίης οἱ μεγάλης 
ἐξευρεθῆναι. Ἀπ γεϊπιριῖ!ν Ἠοταον, ἢ. αν. 585, Οἱ δ᾽ ἤτοι δακέειν 
μὲν ἀπετρωπῶντο λεόντων, πᾶ Υἱῖ. 409. Αποίθου οομμομ, ἐμβουρῃ 

Ῥθουϊασ, ἔγρο ᾽β ἐγὼ δίκαιος εἰμὶ τοῦτο ποιεῖν “ΕΪΟῊ πέδη ἴογ δίκαιόν 
ἐστιν ἐμὲ τοῦτο ποιεῖν --ἰΠ6 ἐμὲ Ὀοΐηρ αἰἐγαςίθά οαὐ οἵ ἐμα Τηβηϊεῖνδὶ 
βονογητηθηΐ ἱπέο ἐμπαὺ οὗ ἐμ6 ῥυϊποῖραὶ βξοπέθηοθ. Οἵ. Ηάξ. ἴχ. 17, 

ἄξιοι ἔφασαν εἶναι σφέας ζημιῶσαι. 

8180. ΟΥ̓ ἔμιο ΡΙαξοπῖς ἐγρθ οὐἱυ βρϑοϊπηθηβ πϑοᾶ θ6 σίνϑπ Π6Γ ; 
ἴον ἔδιο τοβέ οἵ. " Βίπανυ ϑεγασξαγθ, δὲ 214, 220, οΐον. 

βϑγτρ. 207 ἃ, εἴπερ τοῦ ἀγαθοῦ ἑαυτῷ εἶναι ἀεὶ ἔρως ἐστίν-- ΤΠ ΘΓ τοῦ 
ἀγαθοῦ, {ππ ϑα Ὀ᾽]οος οὗ ἐπ6 Τηβηϊεἶνα! βοηΐθηοθ, 18 βοραγαίθα 
ἔγουη ἴξ, ἀπὰ ρἰδοθά ὑπᾶθν ἔπ σονογημιοπὲ οὗ ἔρως ἐστὶν ἴῃ [Π6 
ὌΡΗ ὦ. 

ο΄ [ὰ ἔδιο (]]ονίηρ ἴὸ ἴβ ποὲ ἐμ βυδ᾽θοί, θαΐ βοπιθ οἶμον Νουῃ, οὗ 
᾿ς διο Ιηβηϊεῖνα! βοπέεποθ, νυ μοὶ 1β δεϊγδοίθά. 

ο΄ ΒΡΡ. 443 ἢ, ἀρχόμενοι τῆς πόλεως οἰκίζειν. 

αοες. 513 6, ἐπιχειρητέον ἡμῖν ἐστὶ τῇ πόλει καὶ τοῖς πολίταις θερα- 

πεύειν. 

Ἴωβα. 190 6, τρόπον ὅνπερ ἔργκθε νἂν περὶ τὸ ψἄρετα μίδεν. λεχ. 
θέντων διαπεραίνειν. 

ο΄ 8181.γ. Ιὴ ἔδιο [Ο]οννΐπρ ἐμ ἔνγο ἔουτηβ δθουθ οχῖβὲ ἐορείμον. 
Π ὙΤῈῸ ϑυβήεοοί οἵ ἐπα Τηδηϊεῖναὶ βοηΐθποθ βυβεγβ Αἐἐγασέϊοη. ἴπ' ἔΠι6 
Π ΠΏΔΏΠΟΙ ᾿πδὲ τυοπέϊοποᾶ, δᾶ βεοομάν ἐμ Ῥγοάϊοαϊε οὗ ἐμ Τηδηϊ- 
Γ΄ Εἶναϊ βοπέθηποο ἴβ δἰἐγδοίοα ἱπίο δϑτθοπιθιξ τῖι ἴξ. 
Φ Θ᾿. 459 ἢ, δεῖ ἄκρων εἶναι τῶν ἀρχόντων. 

Ε. Ἑπίμγά. 282 ἃ, οἵων ἐπιθυμῶ τῶν προτρεπτικῶν λόγων εἶναι. 

ος 8182. Νοίο, Βονγονοσ, ἐπδὲ μα Βοξμ οοπεέγτιοξίομβ πάνθ ἐμ 
βάπιθ ϑ'υδ]οοί, {π6 Ῥτγοάϊοδίθ οὔ ἔμ Τηδηϊεῖναὶ βθηΐθποθ γονοσίβ (0 

᾿ ἔδιο πιδίη οοπδσιοίίοη. 

δα. 113 Ὁ, τὸν αὑτῷ ξυνειδότα φερόμενον. 
ΟΟβασπι. τόρ ἃ, οὐ πιστεύω ἐμαυτῷ ἱκανὸς εἶναι. 

8183. δ. πῃ δποΐβον ἔγρε, αἰδοξίπο ἔμι6 βᾶτηθ οἶδββ οὗ βϑηΐθῃοϑθθ 
ἔδο Ἰαβέ, γὸ βανθ ἰδ Ββυθ)οοὶ οὔ {π6 Τηβηϊξῖναὶ βοπέθῃοθ, αἴξον 

δίκαιόν ἐστιν, ἀνάγκη ἐστίν, οἷόν τε ἐστίν, ἀπιὰ ἔπ 1Κ6, οὐ αἴτον εν} 

διάσίησ, ξαττιοᾶ ἱπέο ἃ ἔογοοᾶ Τ)αἰνο οἵ Ἐθίογομποθ δὐζου δίκαιον ὅζο. 
Ῥουνεῖοβα, {86 Ταϊνο οἵ Ἐοίογοποθ οὗϊοπ ἤπᾶὰβ 118. μἷδοθ ἴῃ (86 
᾿πυκίορ ὁ νεῖ οο ἐδο ἐγαίαχ ; Βαΐ ἐλιῖβ ἰβ ποῦ δἴνγαυβ ἐμ: οΆ86, 
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196 ῬΙΘΕΒΤ ΟΡ ΙΡΙΟΜ8. ἐ[ξ τ84. 

6. 5. ἴπ ἔμ Ῥαββαρθβ ἔγοπι Ηΐρ. Μία, 294 Ῥ, Μοπο 88 ο, δηὰ Οταΐί, 
302 ἃ: ὙΏΘΠΟΘ {Π6 ἐσθ δοοοιπὲ οἵἉ 10 15 Αὐιδοίϊοη. 

ΒΡ. 334 6, ἀλλ᾽ ὅμως δίκαιον τότε τούτοις τοὺς μὲν πονηροὺς ὠφελεῖν 

κιτιλ, 

Οὐἶΐο ρο 6, καὶ σοὶ ταῦτα ἀντιποιεῖν οἴει δίκαιον εἶναι ; 

ῬΗεθᾶο γ5 ὁ, ἀνάγκη ἡμῖν αὐτὴν εἴληφέναι. 

ἨΐρΡ. Μὰ. 280 6, τὸ ὀρθῶς λεγόμενον ἀνάγκη αὐτῷ ἀποδέχεσθαι. " 

ΤΡ, 294 Ῥ, ἀνάγκη αὐτοῖς μεγάλοις εἶναι. 

ΟἼάστη, τόᾳ4 Ὀ, γιγνώσκειν ἀνάγκη τῷ ἰατρῷ. 

Μεμο 88 ο, εἰ ἄρα ἀρετὴ τῶν ἐν τῇ ψυχῇ τί ἐστι καὶ ἀναγκαῖον αὐτῷ 

ὠφελίμῳ εἶναι. 

ΤίΔΟθ68 196 6, ἀναγκαῖον οἶμαι τῷ ταῦτα λέγοντι μηδενὸς ἀρῶ ἀποδέ- 

χεσθαι ἀνδρίαν, 

Μδμηθχ. 241 ἃ, οἷόν τε ἀμύνεσθαι ὀλίγοις πολλούς. 

ῬΠφάο τοῦ Ὁ, ἀδύνατον ψυχῇ ἀπόλλυσθαι. 

Ῥμαν, 242 , αἴτιος γεγενῆσθαι λόγῳ τινὶ ῥηθῆναι. 

ῬΆ116. 33 ἃ, τῷ τὸν τοῦ φρονεῖν ἑλομένῳ βίον οἶσθ᾽ ὡς τοῦτον τὸν 

τρόπον οὐδὲν ἀποκωλύει ζῆν. 

Οταί. 392 ἃ, ὀρθότερόν ἐστι καλεῖσθαι χαλκὶς κυμίνδιδος τῷ αὐτῷ ὀρνέῳ. 

Ῥμεθᾶο 92 ὁ, πρέπει ξυνωδῷ εἶναι καὶ τῷ περὶ τῆς ἁρμονίας [λόγῳ]. 

ΞΌΡΗ. 231 6, ἔθεμεν αὐτῷ συγχωρήσαντες δοξῶν ἐμποδίων μαθήμασι 

περὶ ψυχὴν καθαρτὴν αὐτὸν εἶναι. 

ἘΘρΡ. 598 ἃ, ὑπολαμβάνειν δεῖ τῷ τοιούτῳ ὅτι εὐήθης. 

ἈΡΟΪ. 34 6, δεδογμένον ἐστὶ τῷ Σωκράτει διαφέρειν τινὶ τῶν πολλῶν 

ἀνθρώπων. [80 Οχοη. 8'66 ποίθ οῃ ἔπ ἰοχέ, Ρ. 90, ἃθουβ.) 

ΟΥ̓ ῬΒΠοΙδαβ ἀρ. ϑξον. Ρ. 458, οὐχ οἷόν τ᾿ ἧς οὐθενὶ τῶν ἐόντων καὶ 

γιγνωσκομένων ὑφ᾽ ἁμῶν γνωσθῆμεν, ἃῃἃ ἀραΐῃ ἴὈ., ἀδύνατον ἧς 

ἂν καὶ αὐταῖς κοσμηθῆμεν. [ποίοα ὈῪ ΒοΘΟΚΙ ἴῃ μἷβ ῬΒΙ]οἶδΟΒ, 

Ρ. 62.7] Απάοο. ἱ. 140. Ρ. 18, τάδε ὑμῖν ἄξιον ἐνθυμηθῆναι. 

Οἱ {δ οὐμο μαπα νγ8 μᾶύθ, ἸΠΌΒΌΔΙΠΥ, 

οΥς. 458 ἃ, αἰσχρὸν δὴ τὸ λοιπὸν γίγνεται ἐμέ γε μὴ ἐθέλειν. 

δ 184. "Ὁ. Αἰἰγαοίίοη οἵ Ῥαγέϊοϊ ρα] οἴαιιβ δἰἐδομϑά ἴο ἐπ {πῆηϊ- 
ἐἶνα] βεπέθμποθ. 

Ηθτθ {μ6 απαὐγδοίθα ἴογτη υγου]ᾶ 6 6. σ. 

Οὐΐο σι ἃ, προαγορεύομεν ᾿Αθηναίων τῷ βουλομένῳ... .. ἐξεῖναι λα- 

βόντα τὰ αὑτοῦ ἀπιέναι. 

Οὐ Ἠάι. ἴχ. 78, καὶ τοὶ θεὸς παρέδωκε ῥυσάμενον τὴν Ἑλλάδα κλέος 

καταθέσθαι, ἀνὰ Ἡοηι. 1], χ, 187, τῶν ὕπνος ὀλώλει Νύκτα φυλασ- 

σομένοισι. 



185-87. τῇ ΑΤἸΤΒΑΟΤΙΟΝ. 197 

᾿ Ταηρίδποεϑ οἵ ἐμ αἰἐγαοίθα ἔουτη τὸ 

᾿Αροὶ. τῇ ὁ, οὐδὲ γὰρ ἂν πρέποι τῇδε τῇ ἡλικίᾳ... . πλάττοντι λόγους 

εἰς ὑμᾶς εἰσιέναι -- ὙΥΏΟΥΟ πλάττοντι ἴΞ δἰἐγαοίοα ἱπίο οοττθεροπάᾶ- 
Θῃσθ ψ]Ὲ ἡλικίᾳ" ἐποιρ ἐμ Οθηᾶον Ό]Π ον ἐμο ἐμουρέ, ἃ5 ἴῃ 

ΟἾορα. 933 ἃ, ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων δυσωπουμέναις πρὸς ἀλλήλους. 

ΟΥὨ Ηοπι. ΤΙ. ἵν. τοι, Εὔχεο. .. ῥέξειν ἑκατόμβην ..., Οἴκαδε νοστήσας. 

᾿ς 8186. Ἐεΐογοποο ἰο ἐμ πἀπαιἐγαοέοα ἔοστη ὀχρίαΐῃβ βαοῖι ῬΙδθοβ δ8 

ο΄ Κβγαρ. 176 ἃ, οὔτε αὐτὸς ἐθελήσαιμι ἂν πιεῖν, οὔτε ἄλλῳ συμβουλεύ- 
σαιμι, ἄλλως τε καὶ κραιπαλῶντα ---- ὙΏΘΥΘ κραιπαλῶντα ἈΟΎΘΟΚ5 

ΤΟΡΌΪΑΥΙΥ τ ἢ ἐπ6 βυθ]θοὶ οὗ {π6 πιεῖν πηαἀογβίοοα αἴξου συμβου- 

λεύσαιμ. Απά κοιηθνγμδὲ βἰ τα ΠΥ] 

Ῥμάν. 276 6, τοῦ δυναμένου παίζειν... μυθολογοῦντα---- 5. Α οοιι58- 

εἶν αὐ᾿βῖπιρ' ἔγοτη ἃ πη5- το ]ϑούϊοι οὗ ἐπα Τηβηϊεϊνα οοπβέττιο- 
ἴοι Ἰαβὲ ργθοθάϊηρ, 

᾿ ο΄ 8186 ο. Ῥορεπάοπξ βοπέθποοβ ἱπίσοδποοα ΒΥ Οὐπ͵αποξίομβ οΥ 
᾿ ΟΝΐᾳιο Το ἕω. 

Ὲ α. Ἦστε, ἔοο, 88 'ἰπ ἐμθ Τηδηϊξῖναὶ βοπέθποο, ἐπ βοηΐθηοθ 18 ἔοσπ 
᾿ δδαπᾶον, ἀπ ἃ ρογέϊοι οὗ ἱξ, οομβἰβεϊπρ' οὔ ἃ Ν οι οὐ ἃ Ν᾽ ΟΌΠ-ῬὮΓΑΒΟ, 
 Ῥγουρδῦ ὑπᾶον ἐμ αἰτοῦ σονθγητηθηῦ οὔ {Π6 ρυϊποῖραὶ οοπδέστιοίϊομ. 

ΤῊΙΒ Αὐἐγδοίϊοη πηδηϊβοβίβ 186! ἴπὶ πὶ οὐ ἀϊπαγν ἔγρθ ἴῃ 6. Κ'. 

1μλοΠ65 196 ἃ, τοῦτον οὐ μανθάνω ὅ τι βούλεται λέγειν. 

ΜογΘ ΤΟΥ ΚΔΌ]6 Ρ]αξοηΐς ἤουτηβ τὸ 6. ('. 

ΒορΡἢ", 26ο 8, δεῖ λόγον ἡμᾶς διομολογήσασθαι, τί ποτ᾽ ἐστίν --- ΤΙ ΘΥ6 

λόγον ἨῺΒ Ὀδθη αἰἰγαοίοα ἱπίο {δ Ῥυΐποῖραὶ οοπβέγποίίομ, 
ΔΙ Βουρἢ {18 οΔπ ΒΌΡΡΙΥ ΟἾΪΥ ἃ ἴοοβθ ρουθγῃμηθηῦ [ῸΣ ἴύ. 

ῬΠεβάο 64 ἃ, κινδυνεύουσιν ὅσοι τυγχάνουσιν ὀρθῶς ἁπτόμενοι φιλοσο- 

φίας λεληθέναι τοὺς ἄλλους ὅτι οὐδὲν ἄλλο ἐπιτηδεύουσιν ἣ ἀποθνή- 

σκειν. ΤῊΪΒ 18 δὴ Αὐἰξγδοίϊΐοη [ῸΓ κινδυνεύει λεληθέναι τοὺς ἄλλους 

ὅτι ὅσοι κιτιλ. 

᾿ δ 187, Τὰ {6 ζΟ]Π]ονγίπρ 1Ὁ 15. ποῦ {π6 Κυιθ)οοί, θὰξ βουὴ οἵμοὺ 
 Νουη οὐ Νουῃ-ρίιγαβο, οἵ ἐμ Ποροπᾶοηξ βοπίθποο, ὑμῖν. 8 
[.  αἰξγδοίοα, 

᾿ς Ριιαᾶο 102 , ὁμολογεῖς τὸ τὸν Σιμμίαν ὑπερέχειν Σωκράτους οὐχ ὡς 
τοῖς ῥήμασι λέγεται οὕτω καὶ τὸ ἀληθὲς ἔχειν---- ΠΟΤῈ τὸ. ,, Σωκρά- 

τους ἰΒ {πΠ6 Αοουβαίίγο αὐξγαοίθα ὑπᾶθυ σονογητηθηῦ οὗ ὁμολογεῖς 
(σοπιράγε δεῖ λόγον ἡμᾶς διομολογήσασθαι, ΔΌοΥΘ). 



198 ῬΙΘΈΒΤ ΟΕ ΙΡΠΙΟΜΒ. [δ 188, 180. 

Οὐἶίο 44 ἃ, αὐτὰ δῆλα τὰ παρόντα νυνί, ὅτι οἷοί τ᾽ εἰσὶν οἱ πολλοὶ οὐ 

τὰ σμικρότατα τῶν κακῶν ἐργάζεσθαι---ἰ. 6. δῆλόν ἐστιν ὅτι οἱ αὐτὰ 

" τὰ παρόντα ἐργασάμενοι, οἱ πολλοί, οἷοί τ᾽ εἰσὶν οὐ τὰ κτλ. 

Ῥμεᾶο 82 ἃ, δῆλα δὴ καὶ τἄλλα οἵ ἂν ἑκάστη ἴοι---ἶ, 6, δῆλόν ἐστι δή, 

οἷ ἂν ἐπὶ τῶν ἄλλων ἑκάστη ἴοι. 

ἘῸΣ {μ6 τοϑὺ οἵ {π6 ἱπβίαδποαβ ὑπᾶρν ἰ(μἰβ Ποδᾶ 866 “ ΒΙΠΑΥῪ 

Βυχτιοΐαχο, δὲ 213, 218, ὈοΙον,. 

ὃ 188. β. Οοπηραγαίϊνο βοπΐθποθ ἱπένοάποορα Ὀγ ἤ, αὐἐγδοίοθά, αἴξον 
οτηϊββίοη. οὗ ἴπθ Οὐραϊα, ἱπῦο ἀρτϑοηιθπὺ παῖ ἐμ6 ῥυϊποῖραὶ οοα- 

βὐστιοίϊοη, 

Μέδμο 83 ὁ, ἀπὸ μείζονος ἢ τοσαύτης γραμμῆς... 

(866 ἐπ τοιπαυῖκβ ἀπᾶον “ ΤἀϊοπιΒ οὗ Οὐταραυΐβοι, ὃ τ68, ἃθονΘ6.) 

δ. 189. Β. Αἰὐὐτγδοίίομβ ἱπνοϊνίπρ' ὑπ ΒοΙαξῖνο. 
ἃ. Αὐἰτδοίϊοη οἵ Βοϊαίνθ ἴο Απίθοθάἀοπηξ. 

α. τοι Αοουδαύίνο ᾿ηΐο ἰθηιἐϊνο. 

ἈΡοΪ. 29 Ὁ, κακῶν ὧν οἶδα ὅτι κακὰ ἐστίν. 

Ῥμάγ. 249 Ῥ, ἀξίως οὗ ἐβίωσαν βίου. 

σε, Ηοπι. 1]. ν. ζόρ, Τῆς γάρ τοι γενεῆς, ἧς Τρωΐ περ εὐρυόπα Ζεὺς 

Δῶκε. 

β. Ἑτοια Αοουδαίϊνο ἱπίο ναυΐουιιβ οαβθβ Ὀθΐοτα βούλει 5, ΙΟΗ 

σϊτἢ ὑπ ῬοΙαὔϊνο ἕουτηβ δἰ πιοϑῦ οπθ τγογά, {πὸ Τιαϑϊη φωΐυΐδ. 

Οταῦ. 432 ἃ, τὰ δέκα ἢ ὅστις βούλει ἄλλος ἀριθμός. 

Οἴου. 517 8, ἔργα. ... οἷα τούτων ὃς βούλει ε αι. 

ῬΏΙ]ΘΡ. 43 ἃ, τριῶν ὄντων ὧντινων βούλει. 

γ. Ετομι Τλαϊνο ἰπΐο Οδηϊξἶνθ. 

Τιερρ. 966 9, πάντων ὧν κίνησις. .. οὐσίαν ἐπόρισεν. 

ὃ, Ἐγόοτὰ Νοιηϊηδίϊνο ἰηΐο 

Οϑῃϊῖνο. 

ΤΠοεοί. τόρ 6, ξυνεποδίσθης ὑπ᾽ αὐτοῦ, οὗ δή σε χειρωσάμενος... . ἂν 

ἐλύτρου. 

ΟΥ Τρ. ἀθ ον. 130. Ρ. 270, οὐδὲ γὰρ ὧν ἔτυχεν ἦν---ἶ, 6, τούτων 
ἃ ἔτυχεν. 

3. Οοηραγο (ἐμουρἢ ἔμθθθ ἀο ποὺ ἱπνοῖνο ἐμ Βοϊδεϊνθ) ᾿ 
Ἐρρ. 414 ο, ἐφ᾽ ἡμῶν δ᾽ οὐ γεγονὸς οὐδ᾽ οἶδα εἰ γενόμενον ἄν. 
ϑγτηρ. 216 ἀ, ἔνδοθεν δὲ ἀνοιχθεὶς πόσης οἴεσθε γέμει σωφροσύνης ; 
ἘΘΓΕΥΡὮΤΟ 115 ἃ, τί δ' οἴει ἄλλο ἣ τιμή τε καὶ γέρα ; 
Ῥ μθάο 59 ὁ, τίνες φῇς ἦσαν οἱ λόγοι ; 

ὈΣΝ δ: ἐκ... 



ἌΘΡ. 402 8, ἐν ἅπασιν οἷ» ἔστι περιφερόμενα. 
Ῥμεϑᾶο 69 8, τοῦτο δ᾽ ὅμοιόν ἐστιν ᾧ νῦν δὴ ἐλέγετο. 

ΟΥ̓ ὙΒας. ν᾿ ται, ΡΟΥμαρβ, περὶ πατρίδος βουλεύεσθε [βουλὴν] ἣν 
ο΄ μιᾶς πέρι... ἔσται. (ΤῊΘ βᾶτηθ ἱπίογργοίαέϊου ἰβ βιισροβίθα 85 
ο΄ “Ῥοββίθο᾽ ἴῃ 7616, αν. α΄. ὃ 822 ποίο.) 

ΟΠ 6190. ε. Ῥτοροείξϊοι, Ὀγ τγβῖοα ἐμο Βοϊδξῖνθ ἴ8 ρονοσποά, αὐφογδοᾶ 
ΠΟ ἂν Αδγασίίοι. 
᾿ ΒΕΡ. 520 ἃ, ἐν πόλει ἧὗ ἥκιστα πρόθυμοι ἄρχειν οἱ μέλλοντες ἄρξειν. 

ΤΌ. 533 ἀ-, οἷς τοσούτων πέρι σκέψις ὅσων ἡμῖν πρόκειται. 

ΤΔΟθῈΒ 102 Ῥ, τίς οὖσα δύναμις ἡ αὐτὴ ἐν ἅπασιν οἷς νῦν δὴ ἐλέγομεν 

᾿ αὐτὴν εἶναι, ἔπειτα ἀνδρία κέκληται -- ὙΠΘΓΘ οἷς τησιδὲ Ὀ6 ἴοΓ' ἐν οἷς. 
τ Οὐδέ. 438 ὁ, ἄρα δὲ ἄλλου του ἣ οὗπερ εἰκός ; 

 Θόγα. 453 6, πάλιν δ᾽ εἰ ἐπὶ τῶν αὐτῶν τεχνῶν λέγομεν ὧνπερ νῦν δή. 

ο΄ Βα θαῦτη (οπ Αροὶ. 27 ἃ) οἰΐθβ οὐβεσ ἰηβέδποοβ ἔγοπι Ῥ]δίο, θαὺ ΒΘ 

᾿ς ἴδ ποῖ νγαττδηΐθα ἴῃ οἰ νίηρ ἔμθπὰ ἐμ6 βαπιθ ἱπίογργείδεϊου. ΤῊ 
ἌΡΟΪ. 27 ἃ, ἢ ἔκ τινων ἄλλων ὧν δὴ καὶ λέγονται β ΒΙΤΩΡΙΥ “ΟΥ̓ 

[βργὰπρ} ἔτοπι βοιὴθ οὐδοῦ Ῥεΐηρβ, ὑμοβο οἰ] ἄγοι δοοογ πρὶν 
ἘΒΟΥ ἀτὸ οἱ ἱοα. 

Ῥμωάᾶο 16 ἃ, ἐν τούτῳ [τῷ χρόνῳ] ἀπόλλυμεν ᾧπερ κατὰ. Ἠδτο ἐπ6 
Ῥεδβέ ἀπά πιοβὲ ΜΒ5, μανθ ἐν ᾧπερ. 

ο΄ Οἔ οἴδον ντίξεγβ, οἵ, βόρῃ. Ο. Ο. 748, οὐκ ἄν ποτ᾽ ἐς τοσοῦτον 
αἰκίας πεσεῖν "Ἐδοξ᾽ ὅσον πέπτωκεν. Τεεουβ ΕἾ. α. 8 [6ἅ. ΒΘΚΙΚοΥ. 15. 

᾿ χῆϊ 7, οἄ. Ζυτ.], ἄλλοθεν ποθὲν ἢ ἐκ τούτων ὧν, Τι γα χῖν. 2. Ρ. 139, 

᾿ς 421:.}. 1τ63, δέομαι μὴ ἡγήσασθαι τοσαῦτα χρήματα εἶναι ἃ (᾽ ΔῊῺΥ Βυτῃ οὗ 
᾿ς ΜΙΟΠΘΟΥ͂ ἐπ οοπϑίοναίζονι ὁ νοι ᾽ ἐγὼ βουλοίμην ἄν τι κακὸν τῇ πόλει 
᾿ γενέσθαι. [80 ΒΕΚΚοΥ ἀπά ἐμο ΜΙΒΒ. δι᾽ ἃ οἂ, Ζατίο!ν.} : 

Γ 8191. ". Αἰέγαοίΐοη οἵ Απέοοοδοπέ ἐο Ἠοἰδξῖνο. 

ς΄ Μέῦο οὅ ἃ, ἔχεις οὖν εἰπεῖν ἄλλου ὁτουοῦν πράγματος οὗ οἱ μὲν 
Γ΄ Φάσκοντες διδάσκαλοι εἶναι κιτιλ. ; 

Ῥοϊτεῖς, 271 6, τὸν βίον ὃν κιτιλ. πότερον. . . ἦν κιτιλ. ; 

Μόοπο ο6 ς, ὡμολογήκαμεν δέ γε, πράγματος οὗ μήτε διδάσκαλοι μήτε 

Ἴ μαθηταὶ εἶεν, τοῦτο μηδὲ διδακτὸν εἶναι. 

᾿ς Οϊο 45 Ὁ, πολλαχοῦ καὶ ἄλλοσε ὅποι ἂν ἀφίκῃ. 
ΤΙο ἰαβὲ οἵ {δοθ6 ἱπβέδησθβ 'ἰβ οἵ ἃ Ῥϑου δὺ ἐγρο, ἐβουρῃ (86 
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ΤΟΥΤΉΘΙ ΔΥῸ ΘΟΠ ΠΟΙ, Δ πα Πᾶγθ {ΠΘῚΣ Ῥτούοίγρϑβ ἴῃ Ἠοχιοῦ: οἵ, 1]. χ, 

416, φυλακὰς δ᾽ ἃς εἴρεαι,. .. Οὔτις κεκριμένη ῥύεται στρατόν, Οἃ. νἱῖ], 

74, ἀειδέμεναι κλέα ἀνδρῶν, Οἴμης τῆς τότ᾽ ἄρα κλέος κ-τιλ., χΧΙΙ. 6, 

σκοπὸν ἄλλον ὃν οὔπω τις βάλεν ἀνὴρ Εΐσομαι αἴ κε τύχωμι, ΧΧΙΪ, 5356, 

Μῆλα ὃ ἅ μοι κιτιλ., Πολλὰ μὲν αὐτὸς ἐγὼ ληίσσομαι, ἄλλα δ᾽ ᾿Αχαιοὶ 

Δώσουσ᾽ (ΠΟΥ μῆλα τοργοβθηΐβ ἀντὶ μήλων). Οπ Οᾶ, νἱῖϊ. 74 
ΝΙΖβοῦ ΠΟ] 48 οἴμης ἰο 6 αἰἐγαοίοα ἴγοτη οἴμη ποὺ οἴμην᾽ Ὀθοδιι86 

ἴβθυγμοσο (86. αἰξγταοίοα υγουὰ ἴβ ἔῃ ἔουθυθηπο οὗ ἃ ῥυϊποῖραὶ 
βθῃΐθποθ ἕο 6 οοπηροθα, τ μουθαθ Ποσο 1ῦ 1β ἴῃ βΒθῆ8θ6 θπὺ ρματύ οὗ 
{6 οχοροίϊο Ποϊαξῖνθ βθηΐθποθ, ΤῊ αβ {π6 βοῃΐθποθ σγουἹᾶ θ6 ὁπ 

ὁ ἴδθ τηοᾶϑὶ οἵ Οἁ. 1. σο, Νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ... Νῆσος δενδρήεσσα, 

οὐ, νἱ. 306, ᾿Ηετίωνος" ᾿Ηετίων, ὃς ἔναιε κιτιλ. 

ὃ 192. ο. Οὐπβέσγιοίϊοι ὁμδηροά αἴξον Ἠοϊδξϊν οἴαθιβ Ὀγ Αἰέγδο- 
ἀΐοι ἰο ἐπ Ἐρο]αξίνθ οἴδιιβθ ἃ5 ἐμ πραγϑδῦ οομπβέν πο θη. 

Ν.Β, Τηΐβ Ρυϊποῖρ]θ, οἵ Αὐἰγδοέϊοι ἕο ἐῃ6 πραγϑβδῦ δοπβέγπιοξϊομ, 
οχίθμβ αἶβὸ ἴο οὐ ὺ οαβθβ ὙΠΘΓΘ ὑπογο 5 πὸ Βοϊαξνο οἶδθβθ. 8.866 
δὲ 201--203, ὈΘΙον. 

ἜΘΡ. 402 Ὁ, οὐδὲ ὌΝ πρότερον ἐσόμεθα οὔτε αὐτοὶ οὔτε οὕς φαμεν 

ἡμῖν παιδευτέον εἶναι τοὺς φύλακας. 

Ῥ|ιεᾶο 66 ε, ἡμῖν ἔσται οὗ φαμὲν ἐρασταὶ εἶναι φρονήσεως. 

Ῥγοΐαρ. 342 Ὁ, σοφίᾳ τῶν Ἑλλήνων περίεισιν, ὥσπερ οὺς Πρωταγόρας 

ἔλεγε, τοὺς σοφιστάς. 

Οὐἶΐο 48 ο, ἃς δὲ σὺ λέγεις τὰς σκέψεις. .., μὴ ὡς ἀληθῶς ταῦτα 
σκέμματα ἢ κιτ.λ. 

Ηρ. Μὰ. 281 ο, ἐκεῖνοι ὧν ὀνόματα μεγάλα λέγεται ἐπὶ σοφίᾳ, Πιττα- 

κοῦ κιτ,λ, 

ΞΥΡ. 200 ἃ, ἐκείνου ἐρᾷν ὃ οὔπω ἕτοιμον αὐτῷ ἐστιν οὐδὲ ἔχει, τὸ 

εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ταῦτα εἶναι αὐτῷ σωζόμενα τὰ νῦν παρόντα. - 

ἌΡΟΪ. 41 ἃ, εὑρήσει τοὺς ἀληθῶς δικαστὰς οἵπερ καὶ λέγονται ἐκεῖ δικά- 
ζειν, Μίνως κιτιλ. 

Οὗ Ἤσμι. 1]. ἰχ, 131, μετὰ δ᾽ ἔσσεται ἣν τότ᾽ ἀπηύρων, Κούρην Βρισῆος. 

Ὁ 193. Τὸ 18 ποὺ ἕο θθ βαρροβοᾶ ἐμαΐ ἐμ Νουπβ ψμῖοῖ ΤΌΠΟΥ 
{80 Ἠοϊαύνθ οἰδιεοβ ἴῃ ἐμ ἢγεέ ἔῆγοθ οὔ ἐμιθθθ θχδηηρίοβ ΔΘ 
᾿Απίοοράθηξβ ἕο {μ6 Ἠοϊαξϊνοβ Αβ ἴπ ἐμ ΤοαγΕΝ Ὄχδταρὶθ ἐμὸ 
Ἐροϊαϊνο μὰ8. δῃ θχργοββοᾶ Απηξθοθάοης ἐκείνου, Βο ἴῃ ἔμ οἴμουβ ἰδ 
Μιὰ8. 006 ἀπάογβίοοα ; ἃηὰ {6 Νοῦμβ τοὺς φύλακας, τοὺς σοφιστάς, 
ταῦτα, ΔΥῸ ΤΘΡΡΘΟΙγΟΙΥ οχορθέϊο οὐ {π6 ἀπάουβίοοᾶ Απέροραθηξ. 
(Ταῦτα γϑργθεοπίβ ἃ Εϑιηϊπΐηθ ΝΌσ: ὈΥ ἀποίμον Αἰἐγδοίίομ, ν ΒΟ 
866 Βεΐουν, ὃ 201.) 



ΑΥ̓ΤΗΛΟΤΙΟΝ. 

Κύκλωσοο κεχόλωται ὃν ὀφθαλμοῦ ἀλάωσεν, ᾿Αντί- 

ἐ πο ἤδιῳ... ΑἸΒΟ Ἢ. χῖϊ. 18--2ο. Τὸ ἐπὶβ Ἔχραπδέϊοι τυβῦ 
Βα αἶβο δοηξοσιηοᾶ ἐμαὶ οἵ βόρῃ. Απέϊρ. 404, ὃν σὺ τὸν νεκρὸν 
᾿ ΑἈπεῖπας. 

Σ 194, ΤῊ ξαῦθ ῥυϊ μοῖρ! δοοοιηΐβ ἴον ἐπ6 ΟΠ] ουγίηρ' αἶβο. 

βγπιρ. 2οὅ ἃ, οὐδέν γε ἄλλο ἐστὶν οὗ ἐρῶσιν ἄνθρωποι, ἣ τοῦ ἀγαθοῦ. 
Ιμοάο 80 5, τὸ μὲν οὖν ἔχειν δ τι λέγοι ἐκεῖνος οὐδὲν ἄτοπον---νήμετο 

ἐκεῖνος 15 δἰἐγαοίθα ἔγοτη ἐκεῖνον, βίηοθ ἴξ ἰβ ἔχειν ἃπᾷ ποέ λέγοι 

ξς Ὑ οἷν τοχαῖγθβ ἐμ Ῥγοποῦῃ 885 [8 Βαδ]θοί. 

ΠΝ Ππττιρ ρος μλυρυνδι τον λέγον, λέγεν ἔτι 
Γ΄ πρῶτον μὲν δέοι αὐτὸν ἐπιδεῖξαι ὁποῖός τίς ἐστιν ὁ Ἔρως, ὕστερον δὲ 
Π΄ὖἣῚὴ΄͵ τὰ ἔργα αὐτοῦ--- ὙΒΟΤΘ τ Βμουϊὰ μανθ μδᾶ αὐτὸν... τὸν Ἔρωτα 

Βαΐξ ἴον ἔδιθ ἱπέεγυοπέϊοῃυ οἵ ὁποῖός τίς ἐστιν, “ΟΝ ρτουοπέρα 
ΤΟΟΌΤΤΘΩΘΘ ἕο ἔπ6 Αοουβαέϊνο. 

᾿ς Τῆι βᾶπιθ Ὀἷδβ βῆηθυγβ {56} αὐπογπιαϊίῃ ἴῃ Τιγβῖαβ χχυ. 18. Ρ. 173, 
οἴεσθε χρῆναι, οὖς ἐκεῖνοι παρέλιπον ..., ὑμεῖς ἀπολέσαι. 

δ 196. ἃ. Αἰέγαοξϊοι οὗ ἐδιθ οπέϊγο Ἠοϊδεϊνθ οἴδαβο (1. 6. οὔ β Ὁ δ]θοὺ 
πᾶ Ῥεράϊοδίο,.--- Οὐρυΐα Βανίπρ θθοπ οταϊ 64) ἐο ἐμ Α πέθοοάοπέ. 
Ἐν Ἶ 

ϑόγτηρ. 220 ἢ, ὄντος πάγου οἵου δεινοτάτου. 

ο, ΡΙιαᾶο 104 ἃ, τοῦ περιττοῦ ὄντος οὐχ οὗπερ τῆς τριάδος. 

Π Βόρβι. 23} 6, οἵῳ γε ἐμοὶ παντάπασιν ἄπορον. 
ο΄ όσα. 614 ς, οὐδ᾽ ἀμπέλων ἂν πολλῶν δέοι οὐδ᾽ ἧτινι πόλει. 

ἜδΡ. 6οἿ ἃ, ὅσον μόνον ὕμνους ποιήσεως παραδεκτέον εἰς τὴν πόλιν---- 

: ἴου ὅσον ποιήσεως ἐστιν ὕμνοι. 

τ ΟἿ Ποαι.. Οά. ἰχ. 321, τὸ μὲν... ἐΐσκομεν... Ὅσσον θ᾽ ἱστὸν νηός, 

Χ. 112, γυναῖκα Εὗρον ὅσην τ᾽ ὄρεος κορυφήν, 16, Πεῖσμα δ᾽ ὅσον 

τ᾽ ὄργυιαν. Ατ. Ἐᾳ. 97], πρεσβυτέρων τινῶν οἵων ἀργαλεωτάτων 

Ξορι. ΑἹ. 488, πατρὸς Εἴπερ τινὸς σθένοντος, τ41τ6, ἀνδρὶ... .. 
ἀγαθῷ ... κοὐδενί πω λῴονι θνητῶν, Ο, Ο(. 734, πόλιν... σθένου- 

σαν... εἴ τιν᾽ Ἑλλάδος μέγα. Αὐἱεί. Μοίαρη. ΙΧ. 1. 1, ἀντί- 

κειται δὲ τὸ ἕν καὶ τὰ πολλὰ κατὰ πλείους τρόπους, ὧν ἕνα τὸ ἕν καὶ 

τὸ πλῆθος ὡς ἀδιαίρετον καὶ διαιρετόν. 

δ 196. β, Μοτὸ Ῥϑουϊαν (θοοδῦβο ἐπε Ἠοϊδεῖνο ἰβ τηϑᾶθ ἕο ἄστθθ 
τ ἐμὸ Βαθήοος οἵἩ ἔνο Ἐοϊαξνο οἰδιβο---οοπέγαεε οὐχ οὗπερ τῆς 

᾿ τριάδος ΔΌΟΥΘ) Αγ 
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βορἢ. 246 ς, ὑπὲρ ἧς τίθενται τῆς οὐσίας---ἰ. 6. ὑπὲρ [τοῦ] ὁ τίθενται 

τὴν οὐσίαν εἶναι. 

ΟουΥρ. 4117 ἃ, (Α) ὠφελεῖται ἄρα; (Β) Ναί. (4) ἾΑρα ἥνπερ ἐγὼ 

ὑπολαμβάνω τὴν ὠφέλειαν ;----ἰ, 6. ἄρα [ὠφελεῖται τοῦτο] ὅπερ ἐγὼ 

ὑπολαμβάνω τὴν ὠφέλειαν εἶναι ; 

δ 197. γ. Τῃ ἔμ [ὉΠ]Πονίηρ ἐπ Βοϊδεϊνθ οἴδιβο ἰβ τορυθβοηίθα ὈΥ͂ 

ἐμιο Ἐοϊαξῖνο υγογὰ οἱυ, ἐπ ϑαθ]θοῦ Βοΐπρ; Ἰἀοπίϊοαὶ νυ ῖτ ἐπαξ οὗ ἔμ 

χηδῖη βοπέθποθ πᾷ Βοΐηρ ἐπογοΐογθ, τὶ ἐμ6 Οορα]α, οταϊ ἐοᾶ, 

ΟΥ, Ησοπι. Οἀ. 11. 209, Εὐρύμαχ᾽ ἠδὲ καὶ ἄλλοι ὅσοι μνηστῆρες ἀγαυοί, 

---, 6. ἄλλοι μνηστῆρες ἀγαυοί, ὅσοι ἔστε' διὰ Ἠύ, ἵν. 28, ἀφό- 

ρῆτος οἷος κρυμός---- ἴτοβῦ ὙΠΟ τγὰβ ᾿π5 β υΔὉ ]6,-ττίο βυοῃ ἃ 
ἄορτθο τγγὰβ ἰὐ ;᾿ δηᾷ ἴδ. 194, οἱ δέ σφι ἄφθονοι ὅσοι ἐν τοῖς οὔρεσι 

γίνονται ἴῃ 811 ὙΒΪΟΝ ἱπδίαποθβ ἔμ6γ6 15. πὸ ραΐθπῦ Αὐἐγδοίίοῃ, 
ῬΝαύ ἰδ 15 τηϑάθ ροββί]6 Ὀγ ὑπ Ἐ]ΠρΡβο, ἴον {ΠπῸ Βοϊαύνο, οὗ 115 
ϑαθ)οοῦ ἀπὰ {π6 Οοραϊὰ. 

ἙἘυίηγᾷ. 275 60, σοφίαν ἀμήχανον ὅσην----' Ἱποοποοῖνδ 6, 50 σγθαῦ 

γγαβ 1{.᾽ 

Θοτρ. 41] ἅ, ὑπερφυεῖ τινι ἄρα ὡς μεγάλῃ βλάβῃ καὶ κακῷ θαυμασίῳ 

ὑπερβάλλουσα. ; 

ΟΥ̓ πὸ οοιασιοη Τάϊοπι ἔδωκεν αὐτῷ πλεῖστα ὅσα--- [ΠΐηρΒ 810067- 

Ἰαϊ θην, ΤΆ ΠΥ, 50 ΤῊΔΠΥ͂ ὙΘΙ6 ἐπ γ -- ὙΠ γ6 ὅσα 15 ἀου Ὀ 1688 δἢ 
ἈΑοουδαίίνο, 

ΤῊ βᾶπιθ δχαρ᾽ αηδέϊοη ἈΡΡ]θβ, ὑπουρ Αὐέγδοίϊοι ἄοοθβ ποὺ ὅπά 
Ῥίδοθ, ἴῃ ἐμ Αἀνθυθῖαὶ οχργθβδίομβ ἀμηχάνως ὡς (Ηρ. 527 6, ῬΠάν, 
263 4), ὑπερφυῶς ὡς (ϑγτηρ. 173 ο, Οοτρ. 496 ὁ), θαυμαστῶς ὡς 
(ΡΙιωάο 92 ἃ, ϑ'γτηρ. 200 8). 

δ 198, Το Ἡοιυμηοτίο Τἀϊοτη τ τοῖος αἰ γ5----θ, οὶ, ἴῃ Οἄ. 1. 209, 
θαμὰ τοῖον, ᾿ἰϊ. 321, Ἐς πέλαγος μέγα τοῖον, ἱγ. 3171, Νήπιος .. . λίην 

τόσον, 1. 176 δηᾷ νἱϊ. 30, σιγῇ τοῖον, χὶ. 134, ᾿Αβληχρὸς μάλα τοῖος, 

ΧΥ. 450, Κερδαλέον δὴ τοῖον, χχ. 302, Σαρδάνιον μάλα τοῖον---- ἴο ἐΐαΐέ 

ἄορτοο, --οἰπαϊοαύίησ δὴ ἱτιαρὶ θᾶ, ἀπ {πουθίοσθ δὴ ᾿πέθηβθ, ἄθρτθο. 

Τοῖον ΘΧΡΥΘΒΘΟΒ. ἐπ6 ἄορτοο οἵ ἐμ δορί ἐμοῦ ργθοθάϊηρ; ΟἿΣ οἷος 
7αβε1ῆο5 ἐμθ δρι ποὺ θοίπρ ἔμοτο δὲ 8]]. 

δ 199. 6. Αἐἰγδοίίοη. οἵ ἐπθ ϑῃξίτο Απέθοοάθην οἴδαβο (Οοραΐα 
οτηϊεθ 4.) ἐο [6 Βοϊαδξϊνο. 

ΟἸδστη, 175 6, οὐδενὸς ὅτου οὐχὶ ἀλογώτερον. ὃ. Ῥτοΐδαρ'. 31} 0. 

Ῥοϊτεῖς, 308 Ρ, οὐδαμῶς ὡς οὐ φήσομεν. 

Οἱ, Ηάΐ, γνἱῖ, 1.45, οὐδαμῶν τῶν οὐ μέζω. : - 

οὐ 2:5.“ τὰ ἑμὁμδνω, μ ὐ δδιοω. ὦ τῶ 

ἀμ ὐμςςς ν ω. 



9.200. ἢ Αὐἐταοξίοπ οἵ ἐπ Βοϊδέϊνο ἱπίο δρτθοηθηὲ τε ἐΠῸ 
Ῥγράϊοαὐο οἵ 1ξβ οὐγιὶ οἴδιβο, Ὁ 

μάν. 255 6, ἡ τοῦ ῥεύματος ἐκείνου πηγή, ὃν ἵμερον Ζεὺς ὠνόμασε" 
τ΄ (Βογο ἔμο Απίθοοθαοπέ οἵ ὃν '5 ῥεύματος.) 

ο΄ Θἢ ἔδο Ἠοπιοτῖο Ἢ θέμις ἐστίν. ΤΙ. ἱχ, 216, ἄο. 

᾿  29.0σ 

ς΄ 8. Αἰἰγδοξϊοι οἵ ἃ Ν᾽ ϑυξον Ῥγοποταῖπαὶ βαθ]εοέ ἱπέο ἀστθοτηθηξ 
Ο Ὑ1}} ἐμὸ Ῥγοάϊοαίο. 

᾿ ἌΡοΪ. 18 ἃ, δέομαι... τοῦτο σκοπεῖν, κιτ.λ." δικαστοῦ γὰρ αὕτη ἀρετή 

ΚΟ ΎΒΟΓΘ οὗ ΘΟΌΓΞΘ αὕτη ΤοΐοΥΒ ἐο τοῦτο σκοπεῖν κιτιλ, 

ΟΒΌΡΕ. 240 ἢ, οὐκ ὃν ἄρα ἐστιν ὄντως ἣν λέγομεν "εἰκόνα ; 

Οὐδέ. 386 ο, εἰ... ἐστὶν αὕτη ἡ ἀλήθεια (τοζοττίησ ἐο τγὰαξ πδᾶ 
αβὸ Ῥθθη ἀρτθϑᾶ προη). 
Μίποβ 317 8, πολιτικὰ ἄρα ταῦτα συγγράμματά ἐστιν, οὺς οἱ ἄνθρωποι 

νόμους καλοῦσιν. 

Οὐἴξο 48 ο, ἃς δὲ σὺ λέγεις τὰς σκέψεις ..., μὴ ὡς ἀληθῶς ταῦτα 

σκέμματα ἧ--Πογ6 ταῦτα τοργοβοηΐβ τὰς σκέψεις, θαΐ ᾿α5 ῬΘΘπ 
διββί τη] αΐθὰ ἕο σκέμματα, ἔϊ6 Ῥτοάϊοαξα οὗ 118 οὐγῃ βθηΐθποθ. 

ΟΥ Ἠοσπι. Π|. 1. 239, σκῆπτρον... ὁ δέ τοι μέγας ἔσσεται ὅρκος, ν. 

305, ἔνθα τε μηρὸς Ἰσχίῳ ἐνστρέφεται, κοτύλην δέ τέ μιν καλέουσι. 
Ἠάΐ. ἱ, 86, ἀκροθίνια ταῦτα (Ξο. τὸν Κροῖσον) καταγιεῖν. ΑἸΞΟΉ. 

Ρ.Υ͂. 753, Ὅτῳ θανεῖν μέν ἐστιν οὐ πεπρωμένον" Αὕτη γὰρ ἦν ἂν πημά- 

τῶν ἀπαλλαγή. 8.0 ὙΊγρ. πη. χ. 828, δ᾽ 4ὰὰ εβὲ οὰ ουγᾶ. 

᾿ς 202. Ρ. Αἰἰγδοίίοι οἵ ἐδ Οὐραϊα ἱπίο δργθοιαθπ πὐτα ἐμὸ 
᾿ς Ρχράϊοδξο. 

Μϑπο 91 ὁ, οὗτοί γε φανερά ἐστι λώβη. 

Ιρρα. 135 9» τοὺς μέγιστα ἡμαρτηκότας ἀνιάτους δὲ ὄντας, μεγίστην δὲ 
οὖσαν βλάβην. 

Ῥαστηθιι. 134 Ὁ, πάντα, ἃ δὴ ὡς ἰδέας αὐτὰς οὔσας ὑπολαμβάνομεν. 

Ῥοϊτεῖς. 271 6, θεὸς ἔνεμεν. .., ζῶον ὃν ἑτέρον θειότερον. 

ξ 203. ο. Αἰἐταδέϊοπ οἵ ἐμο Ατέϊοϊθ οἵ δὴ Τηβηϊεῖναὶ οἴδιιβο ἱπίο 
᾿ς Δρτοοιηθηΐ ὙΠ ἃ πογὰ ῥγθοθάϊηρ, τ τ ΒΙΟ ἐμδὲ οἴδιβο 8 ἴῃ 
᾿ς Ἀρροβϊείοη. 

ο΄ Οἷα, 173 5, ἐμμένομεν τῷ λόγῳ τῷ εὐδαίμονα εἶναι τὸν ἐπιστημόνως 
ζῶντα. 

Τορα. 908 ο, τῇ δόξῃ, τῇ θεῶν ἔρημα εἶναι πάντα. 

ΟΥἮ Ηάι, νἱ. 130, τῆς ἀξιώσιος, τῆς ἐξ ἐμεῦ γῆμαι. Χοη. Μομι. 1. 

1:1, 3, καλὴν ἔφη παραίνεσιν εἶναι, τὴν Κὰδ δύναμιν ἔρδειν. 



204 ΒΙΘΟΈΞΤ ΟΝ ΤΡΙΟΜ5. [δ 204, 205. 

ὃ 304. ΙΡΙΟΜΒ ΟΡ ΒΈΝΤΕΝΟΕΒ :--- ΒΙΝΑΒΥ ΚΤΆΠΟΤΟΠΕ, 

Οδγέαϊα Τἀϊοτηδεῖο αθδοξϊομβ οἵ πὸ βιϑηΐθηοθ ἃγ6 ὅΠπ6 σγδιητηδέϊοαὶ 
τ βαὺ οἵ οχργοββίπρ ἴῃ ὕὑνγο Ῥαγίβ ἃ οοποθρύϊοῃ ΒΊΟΝ οχίβίβ 'π ἐπ6 
ΒΡΘΆΚΚΟΥΒ τη ἃ5 0Π6. 

ΤΊΙΟ ἱπιμηθαϊαΐθ ἀϑθ οἵ {18 ἀγ Πἔο6 15 ἕο Ῥγοβθηῦ {π6 οοποθρέϊοπ ἴο 
ἔπι ἩθδγοΥ ἴῃ ἔννο Ῥαγέβ, ΜγΒ 10, αἴθου. θηαίθυϊηρ, ΒΒ τηϊπα Βθραγαίοϊυ, 

Ὑ1}} {ΠπΘγ6 σϑαμτΐθ. 

ΤῊΘ ὉἸΓΟΣΙΟΥ τι86 15 (1) ἰο ρράδιμοξο ἃ ΟἾΘαΥ ΘΧΡΥΘββίομ. οὗ ἃ Θοτη- 
ῬΙοχ οομοθρύϊομ, πὰ (2) ἕο βοὺ βϑἕογθ ἔμ Δρρυθβθηβίομ ὅν ἱτηΔρῸ 5 

οἵ {{|6 οθή]θοῖ, ἃβ 10 ῥγθβϑηίβ 10561} δ ὄνγο βιαοοθββῖγθ τηοιηθηΐβ ; ἃμᾶ 

ὈῪ {{Π||8 τηθδηβ ἕο οἷν ἰῷ ἐμ βαῖὴθ Κὶ πᾶ οἵ {Ὁ11π685 τ επ τ μῖ ἢ {Π6 
᾿πηδο οὗ τηδέοσἑα] οὈ]θοίβ 15 ἱηνοβίθα ὈΥ “ Ὀἱποοῦϊαν υἱβίοη." 

ΤῊΪ5 Τάϊομι μα8 Ῥθθῃ, ἴῃ οουίαίη οὗ 105 ἔουτηβ, γα πκοᾷ ἀπᾶθν ρρο- 
βίου. Βαΐ 1 ἄοθβ ποῦ γϑβθιαθ]6 1 δχοθρῦ ἴῃ ἃ μα θα] ν στδτητηδίϊ68} 
Ῥοϊπέ οἵ γίθυγ.. ΑΡρροβιθοη ἔοστηβ θα ομθ ἀθβουιρύϊοη οὗἉ {Π6 οδ]θοῦ, 
δα ἐμογοΐοσθ 18 πὸ ΒΙίμαυυ ὐσγιιοῦασθ δὖ 81}: ἴῃ οὔθ σογᾶβ ἴπ 
Ἀρροβίξου. ἐμ ἔνχγο τϑργθβθηὐα οηβ 816 β' πη] ΔΉ ΘΟΙΒ; ἩὙΠΘΥΘΩΒ ἴῃ 

{86 Ιάϊοτα Ὀθίουθ τι8 {ΠΟῪ ἀγθ βυϑειϊαξινο ; ἐπ ἐπουρθέ μα5 πιονοᾶ 
ἴπ {π6 ᾿ἰπΐουγαὶ Ὀϑύνγθθη. ἔῃ θη ; δῃα ἐπουρὴ {Π|6 916 18 πὶ Βοιπθ βουῦ 
ἃ τορϑιϊοη οἵ ἐπ οὐμοσ, ἔμ Ὺ ἅτ ποῦ 1ἀθπέϊοδὶ. 

ὃ 206. ΕΧΑΙΉΡ]65 οὗ {π|5 Τάϊομη ἴῃ 1.5 πηδῖῃ ΟΥΤΉΒ 8.6 ἕο 6 ἴοαπᾶ 
ἴῃ 811 Οσθοῖς Πἰογαύατ ; θαΐ 105. ΔΡΡΙΙοδύϊομβ ἰπ ῬΙαῦο ἃ Ῥσθοτηὶ- 
ΘΗ νᾶυίουβ πᾶ βαθ|196, ΤΉΘΒβΘ ἀγθ ϑιηθοάϊοα ἴῃ ἐπ ΦΟ]] ον πρ' 
οἰαεβιποδίίοῃ. 

Α. ὙΈϑα {86 Βίπανυ ϑἐγιιοξγθ Θιη ΌΥΔο 65 ὕνγο αἰ ουοηέ βϑηέθμοςβ, 

Ῥούι ἀοβουιρεϊνο οἵ {Π6 βᾶτὴθ ἴδοῦύ. ΤῊΘ τηδυῖς οἵ {π6 Βίπανυ ϑύγαο- 
ὕπγθ ἰβ ὑμαῦ {Π|6 ὕνγο βθπέθηθοβ ἃ΄6 σγδτωσηδϊ αν οοοταϊπαύθα ὈῪ 
᾿Αβγπάοίοῃ. 

Νοῖο, ἐπαῦ ἔπ ἢγβί- ]δθθᾶ βϑηΐθηθθ ΑΙ νγαγ8 οοπίαϊηϑ βου! ηρ; 
ΒΊΟΝ 18 ἀπῇ] ἀθα τηογθ {Ὁ]]Υ, οὐ γοβίαὐθα ἴῃ ὩπΟύΠ Σ᾽ ὙγΑΥ (Βουῃθεϊ Δ 6 5 
ὙΠ Δηδοο] αὐ] ῖο σθαι πάλη οΥ οὗ οομβέσποῦϊοπ) ἴῃ ἐπ Ἰαύξου, 

Β. Ὑποη {6 Βίπανν ὐστιοΐαγο, ποὺ οχίθπαϊηρ ἕο ἐμ ὙΕ Ρ, 
Ομ βἰβίβ οἵ ὕνγο Βιιοοθββῖγθ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺΒ ἀθβουϊ θίηρ {Π6 βαπὶθ ἐμῖπρ, 

Νοίο, ἐμαῦ ἐμ βγβί- ]δοθᾶ θχρυθεβίοι ἰβ βοπιθεϊπηθβ ἐπ 1658 διη- 
Ῥδαΐδο, οὐ δὲ ᾿ϑαβὲ {ῃ0 τπουθ βΌΠΟΓΑΙ, δηᾶ ἰβ ᾿πέγοάποίοσυ ὧὸ ἔπ6 

οἴμου ; βοτηθίϊπηθβ ἴξ ἰβ [Π6 τιοτο θη ρμδίϊο ἀπ βυβῆοϊοπέ, διὰ {86 
οἶμον Ό]]ονγΒ οροχϑρσθιϊοα νυ. 

να υμσ ν ΑΨΑΡΣΣ. 

δ ων μου μδοι:-.. ὁνω δ... ......τὦ χουνε μὐλυν 



δὲ 206, 207.} ΒΙΝΑΒῪΥ 5ΤΆΠΟΤΟΒΕ. 305 
οςς Ο απ ἃ Περομάοπέ βομέθηοο Βαβ θθθπ γοβοϊνϑα ἰηΐο ἔνγο ραγίβ, 

᾿ς ΒΥ ἀϊβεηραρίηρ ἔγομι 18 οομδέγιιδξίοη, ἀπὰ ῥἱδοῖησ ἴῃ ἀἄναηοο οἵἉ ἴξ, 
ἃ Ρογέϊοιι οἵ ἴξ οοπεἰξέϊηρ οἵ ἃ Νοῦπ οὐ Νουπ-Ραγαβθ, δηὰ Ὀυϊπρίπσ 
Ῥοῖ μαγίβ. οοογαϊπδίοὶΥ ἀπᾶον ἐμ ρσονθγητηθπὺ οὗ ἐμ Ργίποῖραὶ 

ἙΝ βοπέοποο, 

ο΄ δ 206. Νοίο, ἐμαὶ (1) ἔδι6 Τογοβέδ θὰ ρογέϊοη ἔμπιβ μδ58 ἃ ἄθρτϑ οἵ 
᾿ δεξοπεϊοη. δπβυγοὰ ἐὸ ἱξ, νυ βίοι, ποὲ Βοῖπρ' δἰ τγαγβ 56 1- ον Ἱἀθ μεν θα- 

Ρμδέϊς, ἴξ τοϊσνὲ οἰ μουυνῖβο [81] ἕο οὐξαὶπ : ἀπᾶ (2) στατητηδἐϊοα!]γ, ἐμ6 
᾿ς ογεβίδ! θα ρμογέϊοπ πιδὺ θὲ βαϊά ἐο βυυϑον Αἰἐξγαοξίϊοη,-- Αἰέγαοίίοι, 
᾿ς ἐδιαξ ἴδ, ουΐ οὗ ἐμ Ὀοροπάθηξ οοπβέστιοσέϊοη ἱπίο ἐμ Ῥυγίποῖραὶ 

9207. Α. ὙΒογο ἐἰ Βίπαγυ ϑέγαοίασο θα ργαθοβ ἔνσο ἀἰεγεπὶ 
βθῃΐθποθβ, θοίἢ ἀοβουρεϊν οἵ {6 βϑῖὴθ ἔδοξ, απ σταιητηδϊ δ! ]} 

εοοταϊπαίοα Ὀγ Αβγπάθέου, (Νοίο, ἐμβαὲ ἐμ οἴδοὶ οἵ Αβυπάοίοῃ ἰβ 
ΔΙνγαΥΒ ἕο τρᾶκο ἐπα οοπμπθοίϊίοι οἴοβου; ἴξ 18 18 οἴἶδοθ ἕο ἀθῃοίθ 
Β᾽ πη Δ πο ἐν οὐ ταρὶ ἃ βοααθποο.) 

8. Οὐτπηοη ἐγρ6 οὗ ἱπβίδμποοβ. 

ἌΡοϊ. 41 6, δαευμοστὴ ἂν εἶ ἡ διατριβὴ αὐτόθι͵ ---ὁπότε ἐντύχοιμι Τια- 
. λαμήδει κιτιλ., ἀντιπαραβάλλοντι τὰ ἐμαυτοῦ πάθη πρὸς τὰ ἐκείνων, ὡς 

ἐγὼ οἶμαι, οὐκ ἂν ἀηδὲς εἴη. 
᾿" ϑέγτρ. 198 ὁ, τὸ τοῦ Ὁμήρου ἐπεπόνθη,--- ύμην κατιλ. 

ΟΠ ΡΙρᾶο 67 ο, εἰ φοβοῖντο καὶ ἀγανακτοῖεν, οὐ πολλὴ ἂν ἀλογία εἴη,--εἰ 
τς μὴ ἄσμενοι ἐκεῖσε ἴοιεν οἷ κιτ᾿λ. ; 

ΤΌ. 68 ἃ, οὐ ταὐτὸν τοῦτο πεπόνθασιν,----ἀκολασίᾳ τινὶ σώφρονές εἰσιν ; 

ΤῸ. 73 Ὁ, αὐτὸ τοῦτο δέομαι παθεῖν περὶ οὗ ὁ λόγος͵,----ἀναμνησθῆναι. 

8 ἴοο 74 ἃ, Θοτρ. 513 6, 519 ", ῬΏΣΘΌ. 46 ο, Μίεποχ. 235 Ὀ,--ἰμ 
811 οἵ τυ μῖοι ἐμθ ἢγβέ- ᾽δοθᾶ Ὄὀχργεββίομ 18 ἰουτηθὰ Ὑ 1} πάσχειν. 

ΤΡ. 70 8, [ψυχὴ] ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διαφθείρηταί τε καὶ ἀπολλύηται, ἡ ἂν 
ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ----εὐθὺς ἀπαλλαττομένη τοῦ σώματος... .. οἴχηται 

διαπτομένη καὶ οὐδὲν ἔτι οὐδαμοῦ ἧ. Ηδθτο {Π6 Βοηΐθποο εὐθὺς. ΓΚ, 

ἴβ ἔἰιθ οοπιρ]οέθ ἀοαθ]ο οἵ ἐμ βοπίθποο ἐκείνῃ. ΥΡΜΗΘΝ 

ΤΌ. 86 Ῥ, τοιοῦτόν τι μάλιστα ὑπολαμβάνομεν... πεννῶς κατιλ,, 

κρᾶσιν εἶναι τούτων κ-.τιλ. 

Θογα. σο5 6, ἵνα μοι τὸ τοῦ ᾿Επιχάρμου γένηται͵,----ἃ πρὸ τοῦ δύο ἄνδρες 

τς ἔλεγον, εἷς ὧν ἱκανὸς γένωμαι. 

ῬΆΣΟΝ, 35. 6, (Α) τί δ᾽, ὅταν ἐν μέσῳ τούτων γίγνηται ; (Β) Πῶς ἐν 
μέσῳ; (Α}) Διὰ μὲν τὸ πάθος ἀλγῇ κιτιλ. ; 



906 ῬΙΘΈΒΤ ΟΕ ΙΡΠΙΟΜΒ5. [ὃ 2ο8, 209. 

Τιορα. 697 8, τὸ δὲ τριχῇ διελεῖν... .. πειραθῶμεν,---διατεμεῖν χωρὶς τά 

τε μέγιστα καὶ δεύτερα καὶ τρίτα. 

ΤΡ. 7ο8 Ῥ, ὅταν μὴ τὸν τῶν ἑσμῶν [ὁ κατοικισμὸς] γίγνηται τρόπον, --ἕν 

γένος ἀπὸ μιᾶς ἰὸν χώρας οἰκίζηται. 

ΤῊ Ιἄϊοτα Ῥοοΐμβ τὶ Ἡομιον : 860 Θά. ψἹ. 330, Αἱ γὰρ τοῦτο 

γένοιτο, ἄναξ ἑκατηβόλ᾽ Λπολλον;,---Δεσμοὶ μὲν τρὶς τόσσοι ἀπείρονες 

ἀμφὶς ἔχοιεν, .. . Αὐτὰρ ἐγὼν εὕδοιμι παρὰ χρυσέῃ ᾿Αφροδίτῃ. Οἷ 

Αὐήβέοριι. 1 γ8. 1210, εἰ δὲ πάνυ δεῖ τοῦτο δρᾷν, Ὑμῖν χαρίζεσθαι, 

ταλαιπωρήσομεν. 

ιΣύθΔΠΥ βγη] 15 

ἌΡο]. 20 ὁ, οὐ γὰρ δήπου σοῦ γε οὐδὲν τῶν ἄλλων περιττότερον πραγ- 

ματευομένου ἔπειτα τοσαύτη φήμη .. .. γέγονεν,---εἰ μή τι ἔπραττες 

ἀλλοῖον ἢ οἱ πολλοί" (ἴῸὉΣ σοῦ... . πραγματευομένου ἰβ. ἃ υἱγύιαὶ 

Ρτοίαβίβ, οὗ νεμῖοῖι εἰ... πολλοί 15 {π6 ἀο.]6.) 

ΟΥ Τα. γν. 97, καὶ τὸ ἀσφαλὲς ἡμῖν διὰ τὸ καταστραφῆναι ἂν παρά- 

σχοιτε.. . εἰ μὴ περιγένοισθε. 

δ 208. Ὁ. 15 Ιηβίαπορβ ᾿ηγ ο ν᾽ ηρ' ἀπδοο αἰ Π6 το απ ἀΔΠΟΥ͂. 

ῬΆΣΟΡ. 1.5. Ὁ, οἴει γάρ τινα συγχωρήσεσθαι, --- θέμενον κιτιλ., εἶτα ἀνέξε- 

σθαί σου λέγοντος κιτ.λ. ; 

Οὐἶΐο 45 6, μὴ δόξῃ ἅπαν τὸ πρᾶγμα... .. ἀνανδρίᾳ πεπρᾶχθαι . . .-- 

κακίᾳ καὶ ἀνανδρίᾳ διαπεφευγέναι ἡμᾶς δοκεῖν, 

Ἀροὶ. 26 6, οὑτωσί σοι δοκῶ,---οὐδένα νομίζω θεὸν εἶναι ; [80 Οχοῃ. 

δἴομθ ὥὅϑθ ποίρ αὖ ῥ. 69, δρουβ. 

Τιορρ. 859 ἃ, εἶναι τοὺς δικαίους ἀνθρώπους, ἂν καὶ τυγχάνωσι κοτ.λ.;---- 

κατ᾽ αὐτό γε... παγκάλους εἶναι. 

ΤΌ. 933 Ὁ, ἐπιχειρεῖν πείθειν, ἄν ποτε ἄρα ἴδωσι κιτιλ.,---ὀλιγωρεῖν τῶν 

τοιούτων διακελεύεσθαι. 

δ 209. 6. Τη Β΄ Πλ1]165 οΥ Ομ ρδυΐβομβ. ΤῊ ΒΌΘὮ ο8565 ἔμ Γο 15 συϑαῦ 
ἐομάθπου ο ὑπο Βίπαγυ βέγιοίασο: ὑπ ἕδοὺ Π]αδυγαϊθα 18 βία θα 
(Ρϑυμαρ5 ΟὨΪΥ ἐπ οὐ 1 π6) Ῥοΐογο ἐμ Π]αβέγαϊίομ, πᾶ το- δια θα αἴξον 
᾿ξ. Νοῖο, ἐπαῦ ἴπ ἔπιθβθ οαβθθ ἐπ ργϑ-βίαϊοιηθηῦ 18 οὔθ ὈγΌ κοι οδῦ 
ΟΥ̓ ΤΏΘΓΟΙΥ Ὠϊηἰοα αἵ, 8ο ὑπαὶ ἐπ [Ὁ}] βθηβο ἰβ ἄγβὺ θχργθδββθᾶ ἴῃ {Π6 
το- δία οιηθηῦ, (ΤῊ15 18 θβρρθοὶδ!]ν πούϊοθα Ὁ] ἴῃ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΤΙΒ ἱπγοϊνϊηρ' 
δοκεῖ οὐ [86 11|6.}) ΤΊ ἱπβίδῃοοβ ἴῃ οἵου δαῦμουβ Ὀοσὶπ τ τ Ἡοσπθν : ἢ 
6. σ΄. ΤΙ, ἰχ. 13, ἀν δ᾽ ᾿Αγαμέμνων Ἵστατο δακρυχέων, ὥστε κρήνη μελάνυ- 

δρος... γετδῶς ὃ βαρὺ στενάχων ἔπε' ᾿Αργείοισι μετηύδα. ΟἿ, αἶδο Ξ'ορΡ!ι. 

15 ΓΤ] ἐδ τηαυρίῃ οὗ ἔθ ΜΗ, ἰβ υυτὶ ἐξθῃ-τ Ουξοσο. ΑΥΘ ἴμ|686 τ ϑΠν ἀἰδεϊποῦ 
ἤγοτῃ ἔμοβθ σίνϑη ἴῃ 8 2071 

ΕΨΟΝΕΨΨΨΌΘΥΥ 



ἐξ 210, 211} ΒΙΝΑΒῪ ΒΤΆΌΟΤΟΒΕ. 
840, Καὶ σφᾶς... Ξυναρπάσειαν, ὥσπερ γεαι μηρία φε δι οι 

᾿γτῶτα,-- τὸς σἰτοσφαγεῖς. οὐ ἐχδίοτο, (Εὰ. ΟἹ]. 1239, ὅδ᾽... ὥς τις 

᾿ ἀκτὰ .. . κλονεῖται,---ὡς καὶ τόνδε κιτιλ, 

ο΄ οἴ. 483 6, οὐ κατὰ τοῦτον τὸν νόμον ὃν ἡμεῖς τιθέμεθα πλάττοντες 

ο΄ ποὺς βελτίστους... .---ἐκ νέων λαμβάνοντες, ὥσπερ λέοντας κατεπά- 

Ε΄ Ῥολῆς, ρ ο, τοῦτον δ κοὶ περὶ ταῖτα τὸν ὅρον αἦκι ες , ὥσπερ ὃ 
τ΄ κυβερνήτης... πλοῦ μὰν νενυμα νδεο δον μὰ ἀμὴν νἷω ἀνὰ, 

πον νὐδνο, κτλ. 

Ῥβᾶο 61 8, ὅπερ ἔπραττον τοῦτο ὑπελάμβανον αὐτό μοι ἐπικελεύειν, 

ὥσπερ οἱ τοῖς θέουσι διακελευόμενοι;----καὶ ἐμοὶ οὕτω τὸ ἐνύπνιον ὅπερ 

ἔπραττον τοῦτο ἐπικελεύειν. 

10. τοῦ 6, κατιδεῖν ἂν ἀνακύψαντα, ὥσπερ ἐνθάδε οἱ ἰχθύες ἀνακύπτοντες 
ὁρῶσι τὰ ἐνθάδε ͵ ----οὕτως ἄν τινα καὶ τὰ ἐκεῖ κατιδεῖν. 

Οὐἶΐο 54 ἃ, ταῦτα ἐγὼ δοκῶ ἀκούειν, ὥσπερ οἱ κορυβαντιῶντες τῶν αὐλῶν 

δοκοῦσιν ἀκούειν,----καὶ ἐν ἐμοὶ αὕτη ἡ ἠχὴ . . . βομβεῖ. 

ΝΠ με μὲ διὰ τῇδι πῃ, καϑίπερ «τι ;--αὦ τὸ βουλιὼν 
γένος ἔοικεν ἀφωρίσθαι. 

Οτδξ. 417 Ῥ, ἔοικεν, οὐχὶ καθάπερ οἱ κάπηλοι αὐτῷ χρῶνται,----οὐ ταύτῃ 

λέγειν μοι δοκεῖ τὸ λυσιτελοῦν. 

ΤΡ. 433 8, ἵνα μὴ ὄφλωμεν, ὥσπερ οἱ ἐν Αἰγίνῃ νύκτωρ περιϊόντες ὀψὲ 
ὁδοῦ,----καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τὰ πράγματα δόξωμεν αὐτῇ τῇ ἀληθείᾳ οὕτω πως 

ἐληλυθέναι ὀψιαίτερον τοῦ δέοντος. 

Τίπι. το Ὁ, προσέοικε δὲ δή τινί μοι τοιῷδε τὸ πάθος, οἷον εἴ τις... 

ἀφίκοιτο κιτιλ,,---ταὐτὸν καὶ ἐγὼ πέπονθα πρὸς τὴν πόλιν ἣν διήλθομεν. 

ο΄ δ210. ΑΒ 8 ναγϊδέϊοῃ, ἔθ Βίμανν Β σγιοίασθ 18 βοιηθεϊμηθβ ἀ6- 
᾿ς νοϊοροᾶ ἴπ ἐμο ΠῚ αδἐγδέϊοη, ἀπὰ ἔμθὴ ἔμογο 18 πὸ τ- βέδίοιηθηξ οὗ ἐῃ8 
᾿ Πϊαβίταϊοὰ ἔμοί,---ἐμῖ8 Βοΐπρ ᾿πηρ] θὰ βαβιοϊοπε!ν ἴπ (μ6 το-βεαξομιθηξ 
οὔ ἔδο ΠΙπβέταξίοη, 
᾿ς Ῥμιαᾶο ὅο ο, ᾧ ἂν τὸ ἕτερον παραγένηται ἐπακολουθεῖ ὕστερον καὶ τὸ 

ἕτερον ὥσπερ οὖν καὶ αὐτῷ μοι ἔοικεν, ἐπειδὴ κιτιλ,,--- ἥκειν δὴ φαίνε- 

ται ἐπακολουθοῦν τὸ ἡδύ. 

Οβδστη. 156 ἢ, ἐστὶ γὰρ τοιαύτη [ἡ ἐπῳδὴ] οἵα μὴ δύνασθαι τὴν κεφαλὴν 
μόνον ὑγιᾶ ποιεῖν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἴσως ἤδη καὶ σὺ ἀκήκοας τῶν ἀγαθῶν 

ἰατρῶν, ἐπειδὰν κιτιλ.,---λέγουσί που ὅτι κιτιλ, 

ς δ211. ἃ. Ῥαΐτβ οἵ Ιηξευτοσαξϊνα βϑηΐθῃοοβ, ἔμ ἔοστηθυ οὗ Ὑμῖο ἢ 

ἐπ ῥαγέὶν Ῥτοποιηϊηαὶ,---α βἰκοϊθέομ βθηΐθποθ, Ὑμῖ ον 18 Ῥαὰξ ζογιγαγὰ 
ἴο δυτοβὲ δἰξοπέίου, δὰ ἐο ἱπίσοάιοθ ἐΠ6 γϑυϑέαϊοπιθῃέ, οἵ νν]ιῖολι 1 ἰθ 
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ἔπ ἄουθὶθ. Τὴ Ῥυοποιηῖπαὶ ρατὺ 5 ἐπ Τηϊουτορσαξῖνθ τί, νμῖο 

τοργοβοηΐβ {π6 Ῥγθάϊοδέθ, οὐ ραγὲ οὔ ἐμ Ῥγράϊοαξο, οὗ ὑπ τ- βίδίθ- 

γιθηΐ. Τῆθβο Βίπδυυ Τηξουτοραίϊνο βθηΐθηοοβ ὑμογοίοσ [ο] Ποὺ [86 

βϑπογαὶ ρυϊποῖρ! οὗ Τοῦ} ]6 Τηΐογγοραξϊνοβ ἴῃ Οὐθοὶς ; ὙΒῖ οι 18, ἐμαῦ 

ἔμ οὔθ ἱπέγοάποοβ {86 οὐ μοσ, τοῦθ ἢγβ- υ]δοθᾶ Βϑίηρ δἰ νγαυβ ὅπ 1658 

Ῥγθοῖβθ δῃᾷ ἀθῆπῖξο. 

Ῥμάᾶν. 234 ὁ, τί σοι φαίνεται ὁ λόγος; οὐχ ὑπερφυῶς εἰρῆσθαι "---- 

ΠΟΤ τί ζουθβμδάονβ ὑπερφυῶς εἰρῆσθαι. (ΟἿ, ϑ'γιιρ. 204 ἃ, ὁ 

ἐρῶν τῶν καλῶν τί ἐρᾷ; Γενέσθαι αὑτῷ.) 

10. 269 ἃ, τί δὲ τὸν μελίγηρυν Αδραστον οἰόμεθα ἢ καὶ Περικλέα, εἰ 

ἀκούσειαν κιτ.λ.; πότερον χαλεπῶς ἂν αὐτοὺς... εἰπεῖν κιτιλ, ; 

Οδστι. 154 ἃ, τί σοι φαίνεται ὁ νεανίσκος ; οὐκ εὐπρόσωπος ; 

ῬΆΙΟΡ. 27 6, τί δὲ ὁ σὸς [βίος] ; ἐν τίνι γένει ἂν λέγοιτο ; 

ΤΡ. 56 ο, τί δὲ λογιστικὴ κιτιλ. ; πότερον ὡς μία λεκτέον ; 

Ῥμάν. 217 ἃ, τί δ᾽ αὖ περὶ τοῦ καλὸν ἢ αἰσχρὸν εἶναι τὸ λόγους λέγειν 

κατιλ.; ἄρα οὐ δεδήλωκε τὰ λεχθέντα... ὡς κιτιλ. ;---τί Τογεβμδάουνβ 

ὡς κιτὰλ. 

Ῥτοίαρ. 3009 Ὁ, τί οὖν τὰ νῦν ; ἦ παρ᾽ ἐκείνου φαίνει ; 

ΞΌΡἢι. 266 ο, τί δὲ τὴν ἡμετέραν τέχνην ; ἄρ᾽ οὐκ αὐτὴν μὲν οἰκίαν οἶκο- 

δομικῇ φήσομεν ποιεῖν ; 

Ῥ|ιερᾶο 78 ἃ, τί δὲ τῶν πολλῶν καλῶν... . ; ἄρα κατὰ ταὐτὰ ἔχει, ἢ 

καιλι; (σμοσο ἐπ Οἰθηϊῖνο 1ἴβΒ βαβροπαθα ἴῃ ἃ ἴοοβθ οοῃπβέστιος 
ἐΐοπ, τ ΒΙΟἢ {πὸ το-βἐαίθιηθηῦ Βα ΡΟ Β6 68.) 

 Θορ. 474 ἃ, τί δὲ τόδε; τὰ καλὰ πάντα εἰς οὐδὲν ἀποβλέπων καλεῖς 

ἑκάστοτε καλά; Ἤρτο ἔπ νἱγύπαὶ δα θ]θοῦ οἵ ἐπ γο- ϑίαξθιηθηῦ 5 
Τογοβῃδάονυγοα ὈΥ τόδε, γγνμῖοὴ ὑπογοίοτθ 15 Νοιηϊηδέϊνο ; ἂπᾶ {Π|6 

Ῥνϑάϊοαίθ ὈῪ τί, τυ θ0 ἢ} (85. ἴῃ 811 {μ6 οἴου ᾿πβίδῃοθβ) 18. Αϑου- 
βδίϊγο. 

ΟΥ̓ βορ!ι. Α]. 1ΟἹ, τί γὰρ δὴ παῖς ὁ τοῦ Λαερτίου ; Ποῦ σοι τύχης. 

ἕστηκεν ; 

ὃ 212. ΤῊΘ Ῥδββαρθβ ͵5ο (ᾳαοίοθα ππᾶον “ Αοουδβαίίνο Οαβο, δὲ 15-- 
19, ΡΟΥΘ), ἴῃ τ Βῖο ἢ ἃ Ῥγοποῦπ Αὐοουβαξίνο 18 ἴῃ Αρροβιθίοη ἴο ἃ 
ὙΠ016 βοπέθῃοθ Ο]οννίηρ, ἂτο υἱγέμαϊ οἵ Βίπανυ ϑέσγαούαχθ : ἴον 6 
ἈΑοουξαξϊνα 15 8 βιδᾶου οἵ ἃ βεπέθμοθ. 

δ 213, Β, Ὑοη {πὸ Βίμπανυ ϑέσαοίαγο, ποὺ οχ θπάϊηρ ὑο ἔμ Ὑ ουῦ, 

ΟΠ Βἰβὲ8. οὗἨ ὕνγχο ΒΟ βδῖγ ΘΧΡΥ ββίοηβ ἀθβου ἰπρ' ἐΠ6 βᾶτηθ ἑμίηρ, 

ἃ. ὝΠοτο ἐμ ἢγευ- Ρ]δοθα ὀχρυθββίοι ἰβ ἐπ 1658 Ἰορ ον βρθοῖβο," 
ΟΥ (16 1655 οηρ μαΐο, απα 15 Ἰηἰσοάποίογυ ὑο ἔπ οὔθ υ, 

ΒΕ ῬΕ ὙΌΎΨΨ ΨΑΥ ῬΎΨ ΥΥὙΤΟΣ 



ο΄ ἃ. ἍΒοτο ἰξ ἰδ ἃ Νουη-Ρἤγαβο. 

ἌΡροὶ. 37 6, τῇ ἀεὶ καθισταμένῃ ἀρχῇ, τοῖς ἕνδεκα. 
Ῥιρᾶο ὅς ἃ, λέγω δὲ περὶ πάντων, οἷον μεγέθους πέρι κιτλ.,---τῆς 

᾿ οὐσίας, ὃ τυγχάνει ἕκαστον ὄν. 

1}. 81 6, τοῦ ξυνεπακολουθοῦντος, τοῦ σωματοειδοῦς, ἐπιθυμίᾳ. 

ΤΡ, 82 ἢ, εἰς ταὐτόν, τὸ ἀνθρώπινον γένος. 
ΤΝ 113 8, τῶν τετελευτηκότων, τῶν πολλῶν. 

᾿ς ΒΚ γπρ. 215 Ῥ, τῷ Σατύρῳ, τῷ Μαρσύᾳ. 
᾿ ἘεΝγά. 274 6, τὸ πρᾶγμα, τὴν ἀρετήν, μαθητὸν εἶναι. 
ΟΠ Ογῖ, 415 8, τὸ ὄνομα ἡ μηχανή. 
ο΄ ΤΡ, 435 ὁ, τῷ φορτικῷ τούτῳ προσχρῆσθαι, τῇ ξυνθήκῃ. Ὁ 

Ῥτγοΐασ. 317 Ὁ, εὐλάβειαν ταύτην οἶμαι βελτίω ἐκείνης εἶναι, τὸ ὁμολο- 

᾿ γεῖν μᾶλλον ἣ ἔξαρνον εἶναι. 

ΝΠ το αν 

᾿Ξ ι 

Ταρα. 908 ς, τῇ δόξῃ, τῇ θεῶν ἔρημα εἶναι πάντα. 
ΘΌοτρ. 462 ο, οὐκοῦν καλόν σοι δοκεῖ ἡ ῥητορικὴ εἶναι,---χαρίζεσθαι οἷόν 

τ᾽ εἶναι ἀνθρώποις ; 

8214. 8. ὙΈοτο 1ξ 15 Ῥυομπουηΐηδὶ. 

ἘΛ ΒΥρΡῆτο 8 6, τοῦτο μὲν ἀληθὲς λέγεις, τὸ κεφάλαιον. 

ἌΡοΪ. 24 6, αὐτὸ τοῦτο οἶδε, τοὺς νόμους. 

ΟΣ νὴ ὁ. οὐνὸ ζοῦνο μιμεῖσθαι δύναιτο ἑκάστου, τὴν οὐσίαν. 
Θοτρ. δοο ο, οὗ τί ἂν μᾶλλον σπουδάσειέ τις, ἢ τοῦτο, ὅντινα χρὴ 

τρόπον ζῆν ; ([6 ἔνγο Ἔχργθββίομιβ 8.6 οὗ δῃᾷ ἢ τοῦτο κιτ'λ.) 

ΤΡ. 518 8, ταύτας μὲν δουλοπρεπεῖς εἶναι, τὰς ἄλλας τέχνας. 

ῬΆΣΟΡ. 38 Ῥ, ἕπεται ταύταις... ἡδονὴ καὶ λύπη πολλάκις, ἀληθεῖ καὶ 
ψευδεῖ δόξῃ λέγω. 

Τίπι. 22 ἃ, οἱ μὲν ἐν τοῖς ὄρεσι διασώζονται, βουκόλοι νομεῖς τε. 

Ῥιοίας. 381 8, τὸ μὲν καὶ ἀπὸ ἐπιστήμης γέγνεσθαι, τὴν δύναμιν. 
Ἐρρ. 396 ο, ὁ μέν μοι δοκεῖ, ἦν δ᾽ ἐγώ, μέτριος ἀνήρ, ἐθελήσειν. 
Ταρα. 861 ἃ, τοῖν δυοῖν τὸ μὲν οὐκ ἀνεκτὸν ἐμοί, τό γε μὴ λέγειν κιτιλ. 

Βγταρ. 198 ἃ, τὸ δὲ ἄρα οὐ τοῦτο ἦν, τὸ καλῶς ἐπαυεῖν ὁτιοῦν. 
Ο ΙΡ. 20] ἃ, δύναται δὲ ταύτῃ μόνον, τῇ γενέσει. 

ΟΠ ΤΡ. 222 ἃ, ἐντὸς αὐτῶν γιγνόμενος ... νοῦν ἔχοντας μόνους εὑρήσει, τῶν 
ἔς λόγων. 

 Αἀᾶιίο ἔδεβο ἔδιο ἔγθαποπεῖγ- τθουσγτίηρ οχργοββίοη ἦ δ᾽ ὃς ὁ Σωκράτης. 

Γς ξ 215. ὕᾶον ἐΐ Βοριὰ φοπιο 6͵8ο {δι ἱπβίβμοοβθ οἵ αὐτὸ ἴῃ 18 

Ρ 
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Ξέγτρ. 199 ἅ, αὐτὸ τοῦτο πατέρα. 
Ῥμεράο 93 Ὁ, αὐτὸ τοῦτο... ψυχήν. 

Ῥγοίδρ. 360 6, τί ποτ᾽ ἐστὶν αὐτὸ ἡ ἀρετή. 

,ΟὐΥαΐ, 411 ἃ, αὐτὸ ἡ νόησις, 
Ἐρρ. 363 ἃ, οὐκ αὐτὸ δικαιοσύνην ἐπαινοῦντες. 

δ 2160. γ. ὝΒοῦο ἴὲ 15 ἃ Βοϊαὐίνο οἰδθβθ. 

ἘΘΡ. 402 Ῥ, οὔτε αὐτοὶ οὔτε οὕς φαμεν ἡμῖν παιδευτέον εἶναι, τοὺς 

φύλακας. 

Ῥμράο 74 ἃ, οἷς νῦν δὴ ἐλέγομεν, τοῖς ἴσοις, ΘΙ ΠΩ ΠΑΥΪῪ Η!Ρ. Μα. 

291 6, ἀοτρ. 469 8, Ῥτοΐαρ. 342 "Ὁ, ΟΥίο 48 ὁ, Τωορρ. 653 9, ἄο. 

Οὐαῦ, 422 Ὁ, ἃ ἐρωτᾷς, τὰ ὀνόματα. Ξϑ᾿τα] Δ] ῬΆΪ]60. 42 96. 

ΤΊπι, 33 8, ἃ ξυνιστᾷ, τὰ σώματα. 

Ἡΐρ. Μὰ. 294 ἃ, ᾧ πάντα τὰ μεγάλα ἐστι μεγάλα, τῷ ὑπερέχοντι. 

ΞγταΡ. 2οο ἃ, ἐκείνου ἐρᾷν, ὃ οὔπω ἕτοιμον αὐτῷ ἐστιν οὐδὲ ἔχει, τὸ εἰς 

τὸν ἔπειτα χρόνον ταῦτα εἶναι αὐτῷ σωζόμενα τὰ νῦν παρόντα. 

Τηοεοῦ. 167 ", ἃ δή τινες τὰ φαντάσματα... ἀληθὴ καλοῦσιν --- δια 

ἔμθβθ, 1 πιθᾶῃ ἐπὶ συ ορ᾽ πίοηβ, Βομιθ 68}1 ἐστπιθ.᾿ 

ΤΊμ.. 40 Ὁ, ἐξ ἧς δὴ τῆς αἰτίας γέγονεν ὅσα... ἀεὶ μένει----" ἀνα ΠΘΠΟΘ, 

ἔγοτῃ {815 οδΌ86 ΠΔΙΊΘΙΥ, δυΐβ6, ὅζο, 
Τιερσρ. 647 ἃ, ϑρρα δέ γε πολλάκις δόξαν... ὃν δὴ καὶ ῥάλώδμεν 

τὸν φόβον ἡμεῖς γε. .. αἰσχύνην. 

Απούθον Θχρ]απαῦϊοι ΈΡΑ Βᾶγθ θθθῃ οοποοίγϑα οἵ βοῖπθ οὗ ἔπι686 
Ῥδδβαᾶσθβ, ὑμαῦ {ΠΟῪ 8.6 ΒΙΠΠΡΙΥ οα865 οἵ Απϑοοράθης δηᾷ Ἐοἰδξϊνε ἰπ 
γτουθυβοὰ ογάοσ, Βαὺ ἐπὶβ σγουἹὰ ποὺ ἈΡΡΙΥ ἕο ὑπ Ἰαβὺ ἥνθ ; θοῃβο- 
ἀαθη Ϊγ, 411 τηυδὺ 6 τοΐοσγθα ὅο ὑπὸ ρυϊποῖρθ οὗ Βίπαυυ δ γαοίαγθ. 

ΤῸ ἰβ ἕο 6 πούϊορα, ἐπδῦ ἐπ ορογαξίοῃ οἵ Αὐέγαοίΐοη, ργο Δ ΌΙν ἰπ ἐπ6 , 
ἔθγθο Ἰαβὲ ἱπβίδποοβ, οοσξαι ]Ὺ ἴπ ἔνγο οὗἩ ἔμθυα, οι] οαΐοβ ἔπι9 ο856 ; 

ἱ, 6. {παῦ ἐμθ Ῥοἰαξνοβ ἄρτθο ποῖ σῖτα ὑποῖν Απἰθοοαθηΐϑ, Ὀαῦ τόβρθο- 

ἀνθ ὙΠ ἢ τὰ φαντάσματα, απ τῆς αἰτίας. 8.66 “ Αὐἰτδοίίοι, ὃ 201, ; 

ΔΌΟΥΘ. 

Οὗ, 8 ἱπβίδμοοβ ἴῃ οὔ μου δαΐμουβ, ΖΕ βομΐπ, 1. 72. Ρ. 10, ὧν... ἠκού- 
σατε τῶν νόμων. Απᾷ Κορ. Απῷῦ, 404, θάπτουσαν ὃν σὺ τὸν νεκρὸν 

᾿Απεῖπας ---- “ Ηἶτι ποτὰ ἔποῦ ἕουθαάοϑὺ ἕο ὈΌΣΥ, πϑιηοῖγ ἐμπαῦ 
ΘΟΟΥ̓́ΡΒΘ᾽ ({Ππ|0 γον 15 Βυρουθαίϊο). 

ὃ 217, Νοὲ ἕο ΡῈ ἰάθη θα τὰ ὑπ ἕογθροῖηρ ἀγὸ ἔμ ἕο] ουσζηρ, 
ὙΒΐοἢι οομίαϊη δὴ. ὑτρ]1οἱ Ὁ ϑοηέθηοο, ἐμβοαρᾷ ᾿ξ μὰβ θθθα ορογαίθα οα 
Ὁγ ἘΠΠΙρΡ56, ἀπὰ ἴῃ {πο ἢγβὺ ὄνγο ὈῪ Αὐξγδοίίοη αἶβο. 

ϑοΡι, 246 ςο, ὑπὲρ ἧς τίθενται τῆς οὐσίας--ἰ, 6, ὑπὲρ [τοῦ] ὃ τίθενται 
τὴν οὐσίαν εἶναι, 

Ἐ 
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Θος. 4ἸἹ ἃ, ἥνπερ ἐγὼ ὑπολαμβάνω τὴν ὠφέλειαν---ἰ, 6. [τοῦτο] ὅπερ 
τ ἐγὼ ὑπολαμβάνω τὴν ὠφέλειαν εἶναι. 
ον ἃ λέγον δίδιμεν τοῦ εἶν -τῖοτο ἧε ἴο ἐμο Ῥχεάϊοαϊο : 

᾿ς πᾷ τοῦ εἶναι ἔμο Ξα θ͵θοί οὗὨἨ ἃ δοπέθποθ οἵ υυμίοι ἐμ6 Οὐρα]δ 18 

᾿ Βαρργεββϑά. 

ο΄ 8218. Ἀ. Ὑβοτο ἔδο ἤτβέ- υ]δοθᾶ ὀχργθββίοι 'β {δ τῆοσθ θη ρμδΕῖς 
πὰ πυδιοϊεπὲ οἵ {μ6 ἕντο. 

ο΄ α, Οὐὐπηοη ἐγρ6 οἵ ἱπβέδποοβ. 
ΠῚ ΝΣ ννὰς χύλευν σώνει διμονυργούε, ἕντο βνέλει αὐτῶνι; 
᾿ς ΟὐἸαΒ 1τὸ 6, πάνθ᾽ ὅσα ξύννομα ζῶα.... πᾶν δυνατὸν πέφυκεν. 

τ ρον κ ω.. [νγνχὴ]. .. σῦρε γβῖνον λαβοῦσα, ζῶον τὸ ξύμ- " 
ἱ παν ἐκλήθη. 

Ῥμεᾶο ὅτ Ὁ, οὖς προχείρους εἶχον μύθους... ., τούτους ἐποίησα, οἷς 

π΄ τν ὥς ἃ φρινίοναι, -. -. μἢ σπιαγραφία τια ἢ ἡ τοιαύτῃ 

"τς τειν. ..γ αὐτὸ τὸ ἐπιφέρον τὴν ἐναντιότητα μηδέ- 

Οὐδέ, 408 8, τὸ ἑρμηνέα εἶναι καὶ τὸ ἄγγελον κιτιλ., περὶ λόγου δύναμίν 

ἐστι πᾶσα αὕτη ἡ πραγματεία. 
Τερα. 668 ἃ, τῶν μεμιμημένων ὅ τι ποτέ ἐστιν, ἕκαστον τῶν σωμάτων. 

10. 734 6, καθάπερ οὖν δή τινα ξυνυφὴν ἢ καὶ πλέγμ᾽ ἄλλ᾽ ὁτιοῦν οὐκ ἐκ 

δ δ δ ἡ Ννὴ τίν τ᾿ ἀφυῤὴν κὶ τὸν στήμονα ἀπεργάζεσθαι. 
Οὗ βόρᾷ. ΑΪ. τούξ2, αὐτὸν... σῶμα τυμβεῦσαι τάφῳ, 114}, Οὕτω δὲ 

καὶ σὲ καὶ τὸ σὸν λάβρον στόμα... τάχ᾽ ἄν τις... Χειμὼν κατασβέ- 

ΠΟ φιιε τὴν πολλὴν βοήν. 
8219. Α ουτίουβ ναγιδξΐοη οοοαγβ ἴῃ 

Ῥτοίασ, 31] 8, τὸ ἀποδιδράσκοντα μὴ δύνασθαι ἀποδρᾶναι. ..., πολλὴ 

[ μωρία καὶ τοῦ ἐπιχειρήματος. 
. Ῥμαᾶο 99 ἃ, εἴ τις λέγοι... ὡς διὰ ταῦτα ποιῶ ἃ ποιῶ, ... .. πολλὴ ἂν 

καὶ μακρὰ ῥαθυμία εἴη τοῦ λόγου. 

οςς 8.220. 8. ὝΠοτε ἔμο ἤτεί- ρ]δοθὰ ὀχργοββίοῃ 18 οοϊ]δοίϊνο, ἔμ οὐδμιοὺ 
ἐδ τι θιυιεῖνο. 

᾿ς Κβγπρ. 178 8, τούτων ὑμῖν ἐρῶ ἑκάστου τὸν λόγον. 
ΤῸ. 190 ἃ, αὐτοὺς διατεμῶ δίχα ἕκαστον. 
Τίπι. 32 Ὁ, πρὸς ἄλληλα... ἀπεργασάμενος, ὅ τί περ πῦρ πρὸς ἀέρα 

: τοῦτο ἀέρα πρὸς ὕδωρ, καὶ ὅ τι ἀὴρ πρὸς ὕδωρ ὕδωρ πρὸς γῆν. 

ο ΥΟ ΠΑῪ ἔγδοο ἐμὶβ Ῥδοὶς ἐο Ἠοπιοῦ : 6. α. Οἀ, ἱ, 348, ὅστε δίδωσιν 

ΡῬ42 

κι 
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᾿Ἀνδράσιν ἀλφηστῇσιν ὅπως ἐθέλῃσιν ἑκάστῳ, Χ. 12, ἀνέγειρα δ᾽ 

ἑταίρους Μειλιχίοις ἐπέεσσι, παρασταδὸν ἄνδρα ἕκαστον. 

ὃ 221. γ. ὝΒοΥΘ ἐπ Ἰδαίου θα ργθββίοῃ 18 τοδυγϊούγο οἵ [86 ἔουτηθυ, 
Ῥοΐηρ ἴῃ ἔδοῦ ΟὨΪΥ ἃ τϑ-ϑπαπεϊδίίοη οὗ ρατύ οὗἉ 1ύ, 

Ῥμεᾶο 64 , οἶμαι γὰρ ἂν δὴ τοὺς πολλοὺς... . ξυμφάναι ἄν, τοὺς μὲν 

παρ᾽ ἡμῖν ἀνθρώπους καὶ πάνυ. ᾿ 

Οἴου. 517 6, δόξαι καὶ αὑτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις θεραπευτὴν εἶναι σώματος, 

παντὶ τῷ μὴ εἰδότι ὅτι κιτ.λ, 

ΟἿ Ἠάιύ. νι, 83, καὶ οἱ σύλλογον τῶν ἐπιβατέων ὠς προηγό- 

ρευε εὖ ἔχοντα ἐκ πάντων Θεμιστοκλέης. Αὐἰδέοί, ἘΦ. ΥἹ, χίϊ, ἔπειτα 

καὶ ποιοῦσι μέν, οὐχ ὡς ἰατρικὴ δὲ ὑγίειαν, ἀλλ᾽ ὡς ἡ ὑγίεια, οὕτως ἡ 

σοφία εὐδαιμονίαν. 

ὃ 222. ὃ, ὙΠοΓΘ ὑπ Ἰαὐίου ΘΧρυββίοῃ 18. ΤΩΘΓΟΙΥ ΡΥΟποιηΐηδὶ, ἀπ 
ΤΟΒΌΙΩΡ ΪγΟ. : 

Οὐδιητηδίϊοα!]γ, {Π6 ῬΥΟΠΟΙΏἶπΑ] τϑϑατηρέϊοη 18 (ὙΠΘΓΘ ΠῸ ΘΠΔΏρΘ 
οἵ οοπείγαοίϊοη ᾿ἰμύθυυ θη 65) ἃ Ῥ]ΘοΏδβτα : αῦ τηθίου!οΆ }Π}ν 1Ὁ 15 ποῦ 
τοἀυππάδηθ, Τύβ ἐππούϊοη 18 ο σγθοδ] ὧο ἔπ ὑπουρμὲβ ἱπ 18 ῬΤΌΡΟΥ 

Ῥίδοθ δῃ Θχργθββίοη ὙΥΒ]ΟΝ ἢΔΒ, ΤῸ ἃ Βρθοΐδὶ ῬΌγροβθ, θθθπ βοὺ ἱπ 

δάγαποθ οὗ {Π6 στηδίη ρογίίοῃ οἵ {π6 βθπύθῃοθ, οὐ ὑυβῖοῃ 85 Ὀθθμ 
Ἐ6]α ἴῃ βιβρθηβθ ΒΥ {86 ἱπίθγυθηξίοῃ οὗ βουὴθ Αἀ]θοίναι, ἀνθ ϊαὶ, 
ΟΥ Ἐοϊαύίνο οἰδιβθ, ΟἹ ΒΟΙῚ8 οπδηρθ οὗ οοῃβύγποίϊοη. 

Τηβίδῃοοβ οὗ τηδῖπ ρουίϊοῃ οὗ βθηΐθηοο ἰη ουυθηΐηρ, 

ΤΗροοῦ, 155. 6, ἐάν σοι ἀνδρῶν ὀνομαστῶν τῆς ὌΝΡΗ͂Ν τὴν ἀλήθειαν 

ἀποκεκρυμμένην συνεξερευνήσωμαι αὐτῶν. 

ἈΡο]. 40 ἃ, οἶμαι ἂν μὴ ὅτι ἰδιώτην τινά, ἀλλὰ τὸν μέγαν βασιλέα 

εὐαριθμήτους ἂν εὑρεῖν αὐτὸν ταύτας. 

ἈΘρΡ. 375 ἃ, οἶσθα γάρ που τῶν γενναίων κυνῶν ὅτι τοῦτο φύσει αὐτῶν 

τὸ ἦθος, 

Τορο: 700 ὁ, τοῖς μὲν γεγονόσι περὶ παίδευσιν δεδογμένον ἀκούειν ἦν 
αὐτοῖς. 

ῬΈΠΟΡ, 30. ἃ (ἐπουρῖ ἐπ Ῥρυοποαῃ Ποῦ Ἠ88 τῆογθ ξογοο), ἀλλ᾽ ἐστὶ ἷ 
τοῖς μὲν πάλαι ἀποφηναμένοις ὡς ἀεὶ τοῦ παντὸς νοῦς ἄρχει ξύμμαχος 
ἐκείνοις. 

ἘΘρΡ. 353 ἃ, τὸ ἐπιμελεῖσθαι καὶ "Ἐν: καὶ βουλεύεσθαι καὶ τὰ τοιαῦτα | 

πάντα, ἔσθ' ὅτῳ ἄλλῳ ἣ ψυχῇ δικαίως ἂν αὐτὰ ἀποδοῖμεν ; 

ΟΕ βόρ!ι. Ο, Τ' γ17, Παιδὸς δὲ βλάστας οὐ διέσχον ἡμέραι Τρεῖς καὶ ἡ 
νιν κιτιλ, 

;- ε 

ἐφρολμρηβα ας ρόνεδχσο 
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8. 223. Τηβίαποεβ οἵ Αἀϊοοέϊνα!, Αἀνογθίδὶ, ογ Βοϊδξῖνο οἴδυβο 

βέγπιρ. 200 ἃ, πότερον ὁ Ἔρως ἐκείνου, οὗ ἐστιν ἔρως, ἐπιθυμεῖ αὐτοῦ; 
᾿ς Βιανῖν Οἤδυτη. 105 ἃ. 

ὥ  Βεέ. 188 ", ἃ μὴ οἶδεν, ἡγεῖται αὐτὰ εἶναι ἕτερα ; 

᾿ς Ραάο τος ἃ, ἃ ὅ τι ἂν κατάσχῃ, ἀναγκάζει... αὐτὸ ἴσχειν, ἀμ 5ἰτηϊ- 

ο΄ ᾿ΔΗ͂Ὺ ἴῃ ἐδ ποχὺ βεπέθῃοο. 
ΟΠ. ΤΙ ὁ, τοὺς δέ, βαθυτέρους ὄντας, τὸ χάσμα αὐτοὺς ἔλαττον ἔχειν. 

ΑΙοῖδ. 1. τιρ 6, τὸ ἄρα βοηθεῖν... .., ἡ μὲν καλὸν κιτιλ., καλὸν αὐτὸ 

προσεῖπας ; 
Ταρσ. 625 ἃ, τοῦτον οὖν φαῖμεν ἂν ἡμεῖς... ἐκ τοῦ τότε διανέμειν 

κιτιλ., τοῦτον τὸν ἔπαινον αὐτὸν εἰληφέναι. 

8 224. Τηβέαποεβ οἵ οἰδηρο οὗ οοπβέγαοέΐοη ἱπέογυθηΐπα, 
Τίπι. 37 ἃ, ἡμέρας γὰρ καὶ νύκτας καὶ μῆνας καὶ ἐνιαυτοὺς οὐκ ὄντας 

πρὸ οὐρα» γενέσθαι, τότε ἅμα ἐκεί ξυσισταμίνῳ τὴν γένεσιν 
αὐτῶν μηχανᾶται. 

ῬΈΠΕΡ. 49 Ὁ, πάντες ὁπόσοι... ἀνοήτως δοξάζουσι, καθάπερ ἁπάντων 

ἀνθρώπων, καὶ τούτων ἀναγκαιότατον ἕπεσθαι τοῖς μὲν κιτιλ. 

ΤῸ. τ Ὁ, κακὰ δὲ ὄντ᾽ αὐτῶν τὰ πολλὰ καὶ ἀγαθὰ δέ, ὅμως σὺ προσα- 

γορεύεις ἀγαθὰ αὐτά, [ἘδῸΥ ἰξ 18 αὐτῶν, ποὲ τὰ πολλά, ν᾿ ΒΪΟΒ 15 

τοργθβοπέθα ΒΥ αὐτά.] 
Ηρ. Μὰ. 292 ἃ, ὃ παντὶ ᾧ ἂν προσγένηται ὑπάρχει ἐκείνῳ καλῷ εἶναι. 

ο΄ ὃ 226. Νοίο, ἐπαὲ σαυξίοη 8 ποοάρά Ὀοΐογθ δρρί γίπρ {815 θχρὶα- 
 πιδέοη οἵ ἔδα τοβυτηρέϊνο Ῥγοποῦῃ. ΕῸν ἱπβίδηοο, ἰπ Ῥμάν. 265 ο, 

᾿ τούτων δέ τινων... ῥηθέντων δυοῖν εἰδοῖν, εἰ αὐτοῖν τὴν δύναμιν κιτιλ,, {Π6 
᾿ τούτων.... εἰδοῖν ἰδ ἃ ἀἰϑηϊεῖνο ΑΡδοϊαΐο. 80 ϑγτηρ. 195 8, φημὶ οὖν ἐγὼ 
᾿ πάντων θεῶν εὐδαιμόνων ὄντων Ἔρωτα... .. εὐδαιμονέστατον εἶναι αὐτῶν, ---- 

᾿ πάντων... ὄντων ἰδ ἃ Θεπἰέϊνο Αεοϊαίο. (Εοτ ἐμιο οοπβεστιοξίοι, οὗ, 
᾿ Ζδοῖιεθ 182 ", ἐπιτιθεμένου ἄλλου ἀμύνασθαι αὐτόν.) Αραῖνι, ΤΑΟΙι68 182 ἃ, 
᾿ τὸ ὁπλιτικὸν τοῦτο εἰ μέν ἐστι μάθημα... ., χρὴ αὐτὸ μανθάνειν,---- ὁπλιτικὸν 
[5 Νοιηϊπδέϊνο (ΟἿ, ἃ βἰπιῖϊαν οοηδέγισέίοι ϑγταρ. 202 ".) Αραΐῃ, 
 ρΡ. 439 ἢ, τοῦ τοξότου οὐ καλῶς ἔχει λέγειν, ὅτι αὐτοῦ ἅμα αἱ χεῖρες τὸ 
᾿ γόξον ἀπωθοῦνταί τε καὶ προσέλκονται, ἀλλ᾽ ὅτι ἄλλη μὲν ἡ ἀπωθοῦσα χείρ, 
[ Κιτιλ. τπτοῦ τοξότου ὈοϊοπρΒ ἰο ἔπ βοπέθποθ ἄλλη μὲν ἡ ἀπωθοῦσα 

᾿ χείρ, κιτιλι 

Ἵ δ 226. Ο. Τοροπάοηξ βοπέοποο τοβοϊνοὰ ἱπίο ἔνο ραγέβ, ΒΥ 
1 εἰδοηραρσίηρ ἴτοπι 19 οοπβέστιοξίου πᾶ Ῥγθτηϊβίηρ ἃ μογέου οἵ ἱΐ 

᾿ ῥομπείβεϊηρ οἵ α Νοῦπ οὐ Νουῃ-Ρηγαβο, ἀπὰ Ὀτϊηρίηρ Ὀοΐμ Ραγίβ 
φρο γϊπδίο Υ ὑπᾶον ἔπ σονογητηθηῦ οἵ ἴμ6 Ῥτίποῖραὶ βριΐθηοθ. 
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ἃ. ΤῊΝ Ῥγϑτηΐβθα θχρυθββίοη πιδῪ Ὀ6 ὑπ Θαθ)θοῦ οἵ 6 Πορθπάθηὐ 

Βθηῃΐθῃοθ. 

α. Τὴο Ποροιπάοθηὐ βοπύθποθ Ῥϑίηρ ὁπ6 νι ἃ ΕἸπίΐζο Υ οΥ. 

Ἐπίηγά, 294 6, οἶσθα Εὐθύδημον, ὁπόσους ὀδόντας ἔχει ; 

Ηρ. Μα. 283 ἃ, τεκμήριον σοφίας τῶν νῦν ἀνθρώπων, ὅσον διαφέρουσι. 

Ῥπερᾶο 75 Ρ, εἰληφότας ἐπιστήμην αὐτοῦ τοῦ ἴσου, ὅ τι ἐστίν. 

Τηροί. τό2 4--Ὁ, θεοὺς... οὺς ἐγὼ... ὡς εἰσὶν ἢ ὡς οὐκ εἰσίν, ἐξαιρῶ. 

ῬΙεᾶο 86 ἃ, Κέβητος ἀκοῦσαι, τί αὖ ὅδε ἐγκαλεῖ τῷ λόγῳ. 

ΤΡ. 5. Ὁ, ταὐτὰ δὴ οὐκ ἂν θαυμάσαιμι καὶ τὸν Κάδμου λόγον εἰ πάθοι. 

ΤΔΟΠ6Β 179 6, εἰσηγήσατο οὖν τις ἡμῖν καὶ τοῦτο τὸ μάθημα, ὅτι καλὸν 

εἴη μαθεῖν τὸ ἐν ὅπλοις μάχεσθαι. 

Θοτᾷ. 449 6, δηλοῦσι τοὺς κάμνοντας, ὡς ἂν διαιτώμενοι ὑγιαίνοιεν. 

Νοῖο, ἐμαῦ ἃ ὙΘΥῪ Ἰοοβθ ρονθγηπιθηῦ ΒΕ Π1065. ΤῸ (Π6 Ῥγθιηϊβοᾶ 

ΘΧΡΥΘΒβίομ, δ8 ἴῃ {Π6 ἴῃγθθ ᾿ηβύδῃοοθ [ὉΠ πρ,, 

ΒΌΡΗ. 260 ἃ, δεῖ λόγον ἡμᾶς διομολογήσασθαι, τί ποτ᾽ ἐστίν. 

Τρϊά. ἃ, τὴν εἰδωλοποιικὴν .... διαμάχοιτ᾽ ἂν... .. ὡς παντάπασιν οὐκ 

ἔστιν. 

Ῥχοΐασ. 354 ἃ, οὐ τὰ τοιάδε λέγετε, οἷον τά τε γυμνάσια καὶ τὰς στρα- 

τείας κιτιλ.,--ῦτι ταῦτα ἀγαθά ; 

Τὴ {ΠπῸ ὕνγο γϑυηδϊ εἴη ᾿ηβίδηοθθ ἔῃ 6 ῬΥΘΠαΪΒο ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ. ὈΘΟΟΤΊΘΒ 
{πο ϑα ]οοῦ οἵ ἐμ ρῥυϊποῖραὶ βθηΐθμοθ. 

ΟΘοτς. 448 ἃ, δῆλος γάρ μοι Πῶλος. ..., ὅτι τὴν καλουμένην ῥητορικὴν 

Κννν μεμελέτηκεν. 

ῬΠςάο 64 ἃ, κινδυνεύουσιν ὅσοι κιτιλ. λεληθέναι τοὺς ἄλλους ὅτι οὐδὲν 

ἄλλο ἐπιτηδεύουσι. 

ΤῊ ἕοσυτῃ {]υβέγα θα ὈΥ βοτὴθ οὐ ὑΠ6 δου ΘΧχϑηΊΡ 1685 15 οὗ σοῦτθθ 
ΘΟΙΏΤΊΟΙ ΘΠΟΙΡὮῊ ἴῃ 81} δα που, θορ᾽ ππΐηρ' ὙΠ ΗοτιοΥ : οἵ, Οἁ. χυῖϊ. 
313, Αὐτὸν δ᾽ οὐ σάφα οἶδα, πόθεν γένος εὔχεται εἶναι, ΧΥΠΙ, 374, Τῷ κέ 

μ᾽ ἴδοις, εἰ ὦλκα διηνεκέα προταμοίμην. 'ΤῊΘ ἸΟΟΒΟΙ φΟνΘΓΠΤαθηὐδ ἃΓΘ 

᾿Πυβιγαϊοα Ὀγ Το. 111. σι, ἐβούλετο δὲ Νικίας... τοὺς Πελοποννησίους, 

ὅπως μὴ ποιῶνται ἔκπλους, ΑΥΙΒέορἢ. ΑΥν. 1269, Δεινόν γε τὸν κήρυκα, τὸν 

παρὰ τοὺς βροτοὺς Οἰχόμενον, εἰ μηδέποτε νοστήσει πάλιν. 

ὃ 227. β, ΤῊ Τοροπάθιην βοιΐθηοθ Βεΐηρ' ἂπ Τηβηϊεϊναὶ οπ6. 

Το ρρ. 653 8, φρόνησιν δὲ [λέγω, εἶναι] εὐτυχὲς ὅτῳ καὶ πρὸς τὸ γῆρας 

παρεγένετο, 

Οταί. 410 ἃ, οὐδὲν προσδεῖται τοῦ διότι ῥηθῆναι. 
Ῥμάν, 242 ", αἴτιος γεγενῆσθαι λόγῳ τινὶ ῥηθῆναι. 
Κ΄ ΠΡ. 207 ἃ, τοῦ ἀγαθοῦ ἑαυτῷ εἶναι ἀεὶ ἔρως ἐστίν. 
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Τὰ ἔιο τοπιδίπίηρ ἰηδίαποο ἐμ Ρτοπηϊϑοᾶ δχργεββίοσι βθοοπρα ἐἰι6 

ο΄ ᾧ 2238. Νοίο, ἐμαὶ Αἰὐἰτγαοέϊου οοσατβ, Ἡμοτθ ροβεῖθίο, ἴθ ἐδ 
3 ̓γοβίσανγ Τλοροπάοπὲ βοπίθμθο αἶβο ; 85 ἵπ ἐμ σϑιπαϊηΐηρ ἱπβέδῃοοβ. 
φ ̓ Ῥωάᾶο 90 Ρ, ἐπειδάν τις πιστεύσῃ λόγῳ τινί, ἀληθεῖ εἶναι. 

- Οὐναξ, 425 Ὁ, σὺ πιστεύεις σαυτῷ, οἷός τ᾽ ἂν εἶναι----αἰϊγαοίοα ἴον οἷόν 
ΠΠ΄ τῇ ἂν εἶναί σε. 

ο΄ Η͂ΪΡ. Μα. 283 ὁ, ἐφθόνουν τοῖς ἑαυτῶν παισίν, ὡς βελτίστοις γενέσθαι, 
Ἔρρ. 459 Ῥ, δεῖ ἄκρων εἶναι τῶν ἀρχόντων. 

Ἑαπξμγά. 282 ἃ, οἵων ἐπιθυμῶ τῶν προτρεπτικῶν λόγων εἶναι. 

ο΄ 8.229. Β. Οἵ ἔδιο ῥγοιηϊβοα ὀχργοββίοι ταδὺ πο θῈ ἐμ Βα θήοος οὗ 
᾿ς ἔδο Βεροπάοθηξ βοπέθπορ. 

Γ΄ (ΟΠΕΘΑΘΘΠΕΙΥ τοδαπάαπου, ἱτπαρ!ἰοῖς οὐ Ὄχρ!ϊοῖξ, οἴξοιι οοσυγβ, 88 
᾿ ᾿π Βοπθ οὗἉ ἐδιο ᾿πβέδηοοβ υυμῖοῃ ΤΌ]]ονν, ἴῃ οι { ἰβ ργοῖχοϑα ἐο ἐπ 6 

᾿ς μογᾶβ ἴῃ ἡ Βῖ ἢ ἐμ τοδυπάδπου 1168. 
ἱ α. ΤῊ Πϑεροπάοπέ βοηΐθποθ θοΐηρ' ὁπθ ὙΠ ἢ ἃ ΕἸπίΐο ὙετΡ. 

Ῥμερᾶο 58 6, εὐδαίμων μοι ἀνὴρ ἐφαίνετο καὶ τοῦ τρόπου καὶ τῶν 

- λόγων, ὡς ἀδεῶς καὶ γενναίως ἐτελεύτα. [ἀνὴρ Ἤττη. ὙΣ] ἢ Οχοη. 
ἀηα τηοβὲ οὗ ἔα οἶμον ΜΜ5.] 

Οὐἶξο 43 Ὁ, σὲ... εὐδαιμόνισα τοῦ τρόπου, ὡς ῥᾳδίως αὐτὴν φέρεις. 

Ῥμᾶγ, )όᾳ ἃ, τὴν αἰτίαν τῆς τῶν πτερῶν ἀποβολῆς, δὲ ἣν ψυχῆς 

᾿ Τ ἀπορρεῖ. 

ΒγΠρ. 172 ἃ, διαπυθέσθαι τὴν Ἀγάθωνος ξυνουσίαν.... περὶ τῶν ἔρω- 

τικῶν λόγων, τίνες ἦσαν. 

Ἐαϊμγᾶ, 272 Ὁ, οὐ φοβεῖ τὴν ἡλικίαν, μὴ ἤδη πρεσβύτερος ἧς; 
Ῥοϊϊεῖο, 309 ἃ, τὸν δὴ πολιτικὸν... ἄρ᾽ ἴσμεν, ὅτι προσήκει μόνον 

ρους τὴ βυσλιδὲ μούσι Ἐτοῦτο αὐτὸ ἐμαοιεῖν; 
Ῥτοίΐαρ, 318 6, εὐβουλία περὶ τῶν οἰκείων, ὅπως ἂν.. ... 1 οἰκίαν διοικοῖ. 
Τίαι. 24 ὁ, τὴν εὐκρασίαν τῶν ὡρῶν ἐν αὐτῷ κατιδοῦσα, ὅτι φρονιμω- 

τάτους ἄνδρας οἴσοι----(Βο. ὁ τόπος, τοΐεττοα ἰο ἴπι αὐτῷ.) 

Οὐἰείαθ τοϑ Ὁ, προλέγω σοὶ τὴν τοῦ θεάτρου διάνοιαν, ὅτι θαυμαστῶς 

ὁ πρότερος εὐδοκίμηκεν ἐν αὐτῷ ποιητής. 

ἈΡοΪ. 25 6, ἀποφαίνεις τὴν σαυτοῦ ἀμέλειαν, ὅτι οὐδέν σοι ἵ μεμέληκε. 

Μϑρο 96 6, ὡμολογήκαμεν τοῦτό γε, ὅτι οὐκ ἂν ἄλλως ἔχοι. 

Ῥιμεράο 65 ἃ, τῆς οὐσίας, ὃ τυγχάνει ἕκαστον ὄν. (ΟἿ, ὃ 213, ΔΡογ6.) 

Μουο 72 Ὁ, μελίττης περὶ οὐσίας, ὅ τι ποτ᾽ ἐστί, 
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ΟἿ, Τῆσο. ν. τό, Πλειστοάναξ... ἐς ἐνθυμίαν τοῖς Λακεδαιμονίοις ἀεὶ 

προβαλλόμενος, ὡς διὰ τὴν 1 ἐκείνου κάθοδον παρανομηθεῖσαν ταῦτα 

ξυμβαῦύνοι. 

Τπ ἐμθ ἐμγθθ σοιιαϊηίπρ ἱπβίδηθοθ, ὑπ Ῥγθμϑθα ΘΧρ  ββίοῃ 
ῬΘΟΟΠ68 ἐπ6 ϑαθ]θοῦ οὗ ὑπ6 Ῥυϊηοῖραὶ βθηΐθμοθ. 

Ῥμεάο 82 ἃ, δῆλα δὴ καὶ τἄλλα, οἵ ἂν ἑκάστη ἴοι, κατὰ τὰς αὐτῶν 

ὁμοιότητας τῆς μιλότην---ΦΉΪΟΕ τηθδη8 δῆλον δὴ οἷα καὶ τἄλλα ἔσται, 

τοὕτεστιν οἷ ἂν ἑκάστη ἴοι κιτιλ. 

πο 44 ἃ, αὐτὰ δῆλα τὰ παρόντα, ὅτι οἷοί τ᾽ εἰσὶν οἱ πολλοὶ οὐ τὰ 

σμικρότατα τῶν κακῶν ἐξεργάζεσθαι---- “ΤΠ ἢ. τηθᾶπ8 δῆλον ὅτε οἷοί τ᾽ 

εἰσὶν... ἐξεργάζεσθαι, τοιοῦτον γὰρ ἔργον ἐστὶν αὐτὰ τὰ παρόντα. 

ΤΡ. 45. 6, μὴ δόξῃ ἅπαν τὸ πρᾶγμα τὸ περὶ σὲ ἀνανδρίᾳ τινὶ τῇ ἡμετέρᾳ 

πεπρᾶχθαι, καὶ ἡ εἴσοδος τῆς δίκης εἰς τὸ δικαστήριον, ὡς 1 εἰσῆλ- 

θες, κιτὰλ. 

ὃ 230. β. Το Ῥυοροπάθηξ βοηΐθηοθ θοίηρ ΤΠ ηϊΕναὶ. 

ΒΡ, 107 ἃ, τὴν τῶν ζώων ποίησιν τίς ἐναντιώσεται, μὴ οὐχὶ ̓ ἜρστΝ 

εἶναι σοφίαν ἣ Ἰγίγνεταί τε καὶ φύεται πάντα τὰ ζῶα; 

ῬΒερᾶο 102 ", ὁμολογεῖς τὸ τὸν Σιμμίαν ὑπερέχειν Σωκράτους, οὐχ ὡς 

τοῖς ῥήμασι λέγεται οὕτω καὶ τὸ ἀληθὲς ἔχειν. 

Τρ. 641 ἃ, τὸ ἀληθὲς διισχυρίζεσθαι, ταῦτα οὕτως ἔχειν. 

ἘρΡ. 480 6, διῇμεν τὴν φύσιν, οἷον ἀνάγκη φῦναι τὸν καλόν τε κἀγαθὸν 

ἐσόμενον. 

ΤῸ. 443 Ὁ, ἀρχόμενοι τῆς πόλεως οἰκίζειν. 

ΟοΥρ. 513 6, ἐπιχειρητέον ἡμῖν ἐστὶ τῇ πόλει καὶ τοῖς πολίταις 

θεραπεύειν. : 

Τιορσρ. 790 0, ἤργμεθα τῶν περὶ τὰ σώματα μύθων λεχθέντων διαπερ- 

αἰνειν. 

Ῥο] το. 285 6, τοῖς μὲν τῶν ὄντων, ῥᾳδίως καταμαθεῖν, αἰσθηταί τινες 

ὁμοιότητες πεφύκασι. 

Ηρ. Μὰ. 294 ὁ, οἴχεται ἄρ᾽ ἡμᾶς διαπεφευγὸς τὸ καλόν, γνῶναι ὅ τι 

ποτ᾽ ἐστίν. 

Οὐἴο 52 Ῥ, οὐδ᾽ ἐπιθυμία σε ἄλλης πόλεως ἔλαβεν εἰδέναι. 

Οὐἰ8 τἰρ ἃ, ἕως εἰς ἔκπληξιν μεγέθεσί τε κἀλλεσί τε ἔργων ἰδεῖν τὴν 

οἴκησιν ἀπειργάσαντο, 

Ῥμεᾶο 84 ο, ὡς ἰδεῖν ἐφαίνετο. 

ἈΡοΪ. 33 Ὁ, παρέχω ἐμαυτὸν ἐρωτᾷν. 

Οὐ σμπι. 1], νἱῖ, 400, Οὐ γάρ τις φειδὼ νεκύων κατατεθνηώτων Τίγνετ᾽, 

ἐπεί κε θάνωσι, πυρὸς μειλισσέμεν ὦκα. 
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᾿Ῥωϊῶὶ κοι, ὕβριν... κατιδοῦσα ἡ θεός, πέρας, ... οὐδὲν ... ἐνόν. 

Τὰ ἔἶιο τοπιαϊπίηρ ἱπεέδηοοβ ἐπ ργοπιϊβοᾶ ὀχργοββίοῃ ἐρόνῳ ἐπ6 
᾿ Βυβήοοξ οἵ ἐμ Ῥεϊποῖραὶ βεπίθποο. 

Ε ροσουν δ καλὰς οἷν ἀν μοὶ ὁ βίου ἄγ, ἐξελθώτε.... ὧν. 
ο΄ Ῥνοίαρ. 313 8, ἐν ᾧ πάντ᾽ ἐστὶ τὰ σά, ἣ εὖ ἣ κακῶς πράττειν---(ξο. σέ.) 

ο΄ ΒΡ. 5265 Ρ, προσῆκον τὸ μάθημα ἂν εἴη νομοθετῆσαι καὶ πείθειν τοὺς 
τ΄) μέλλοντας ἐν τῇ πόλει τῶν μεγίστων μεθέξειν ἐπὶ ἱ λογιστικὴν ἰέναι. 

᾿ ΘοΥς. 449 ἢ-ο, εἰσὶ μὲν ἔνιαι τῶν ἀποκρίσεων ἀναγκαῖαι διὰ μακρῶν 
Ἵ τοὺς λόγους ποιεῖσθαι. 

Ἑαϊιγά. 281 ἃ, κινδυνεύει ξύμπαντα ἃ κιτιλ., οὐ περὶ τούτου ὁ λόγος 

αὐτοῖς εἶναι ὅπως κιτλ. 

Οἱ Ἴδας. νὴ. 46, εὐτελέστερα δὲ τὰ δεινά, ἱ βραχεῖ μορίῳ τῆς 
δαπάνης, καὶ ἅμα μετὰ τῆς ἑαυτοῦ ἀσφαλείας, αὐτοὺς περὶ ἑαυτοὺς τοὺς 

Ἕλληνας κατατρῖψαι. 

δ 391, ΤΡΙΟΜΒ ΟΥ ΘΈΝΤΕΝΟΕΒ :---  ΒΒΕΈΝΤΑΤΕΡ ΟὈΝΒΤΕΥΟΤΙΟΝ. 

τος Α,, Δηξοοράθηξ ἀθὰ Βοϊαξϊνθ οἰδιβεβ βιρρὶ γὶπρ ϑδοῖ οἶμον Β 
ἘΠΊ ρβ68. 

Ξέγπιρ. 212 6, ὅ τι καὶ ὅπῃ χαίρεις ὀνομάζων, τοῦτο ὀνόμαζε---- ΥΠΘΓΘ 

6 τησβέ βαρρ]οπιοπὲ ἐπ Απέροθδοπξ βοπέθποθ ἐπιι8--- τοῦτο καὶ 
ταύτῃ ὀνόμαζε. 

Ῥμερᾶο 98 8, ταῦτα καὶ ποιεῖν καὶ πάσχειν ἃ πάσχει---- ὙΠ γα ἐδ 6 

οϊδεῖνο κοπέθποθ ἱπέθπάἀ θα ἰβ ἔ}}Υ ἃ πάσχει καὶ ποιεῖ. 

. Κβγιρ. 178 ἃ, ἃ δὲ μάλιστα καὶ ὧν ἔδοξέ μοι ἀξιομνημόνευτον, τούτων 

ὑμῖν ἐρῶ ἑκάστου τὸν λόγον---- ὙΠ τὸ 6 Απέροοθάθηξ βοηΐοποο 
{Ὰ}Π}γ 18 τούτων ἑκάστου τὸν λόγον, καὶ ταῦτα, ὑμῖν ἐρῶ. 

ο΄ 232. Β. ΕἸΠρβ65 Βαρρ! δὰ ἔτοπι Ρ8γ8}16] σοπβέγιοίϊομβ ἱπ οο-ογάϊ- 
τιδῦθ οἰδαβοβ. 

Ῥμερᾶο 62 ἃ, τυγχάνει... ἔστιν ὅτε καὶ οἷς βέλτιον τεθνάναι ἢ ζῆν. 

οἷς δὲ βέλτιον τεθνάναι, θαυμαστὸν. ... εἰ τούτοις τοῖς ἀνθρώποις μὴ 

ὅσιόν ἐστι κιτὶλ, ---ογο αἴδου οἷς δὲ τηυδὺ Ὀ6 Βαρροβοᾶ ἐο ὃ 
τορϑδίθα καὶ ὅτε, ἀνὰ αἴδοσ τούτοις τοῖς ἀνθρώποις β᾽ τα Δ Υν καὶ 

τότε. 

ΤΌ. ὅρ Ῥ, τούτου μὲν πάντα καὶ μετὰ τούτου ὠνούμενά τε καὶ πιπρασκό- 

μενα... .. μετὰ φρονήσεω-----ΥἾἙΟγΘ τιδὺ θ6 ΒΡ θὰ φρονήσεως 

καὶ ὈοίοΓΘ μετὰ φρονήσεως, ῬΑΙΆ]16] ἴο τούτου καὶ μετὰ τούτου, 



918 ῬΙΟΘΈΒΤ ΟΕ ΙΌΘΙΟΜΒ5. [δῷ 233, 234. 

ῬοΙεΐο. 258 ἃ, Θεαιτήτῳ.. .. συνέμιξα χθὲς διὰ λόγων καὶ νῦν ἀκήκοα, 

Σωκράτους δὲ οὐδέτερα----ὙΠΘγ6 086 οἴδιβοβ ΒΌΡΡΙΥ͂ Θδο οὐδοῦ 
ΟΥΟΒΒΎΤΙΒΘ; ἀκήκοα τοατΐτο5. {π6 Οοηϊξῖγο Θεαιτήτου, ἃπὰ οὐδέτερα 

᾿πΡ] 165 ἃ Σωκράτει ΡΆΓΆ116] (ο Θεαιτήτῳ, ἃΒ Ὑγ76}] 85 ἃ; Σωκράτους... 

δ 233. Ο. Ῥοροπάθηρ Νουμ 5:10 ΠΕ] Βαρρ] θα ἔγομη οπθ οὗ ἔὄνγο 

οο-οὐπαΐθ οἴδιιβθθ ὅο ἐμ6 οἴου, ἴῃ ἃ ποὺ δη ἀἠουθηῦ σονθυπταθπῦ. 

ΑΡο]. 19 ἃ, ἀξιῶ ὑμᾶς ἀλλήλους διδάσκειν τε καὶ φράζειν ---ὙΓΠΘ 0 

ἀλλήλοις 18 ἐο ὈΘ ΒιΡΡΙ]164 ὑο φράζειν. "ἢ 

ΤΆΘο5 187 ἃ, διδόντες τε καὶ δεχόμενοι λόγον παρ᾽ ἀλλήλων ---Ὑ 6 70 

ἀλλήλοις 15 ἐο Ὀ6 ΒρΡ]16α ἴο διδόντες, 

Τρ. 934 6, διδασκέτω καὶ μανθανέτω τὸν ἀμφισβητοῦντα---ἰο μανθα- 

νέτω ΒΌΡΡΙΥ παρὰ τοῦ ἀμφισβητοῦντος. 

Ῥτοίαρ. 349 ἃ, σὲ παρακαλεῖν... καὶ ἀνακοινοῦσθαι----86. σοί, 

Ῥμάν. 238 6, τῷ ὑπὸ ἐπιθυμίας ἀρχομένῳ, δουλεύοντί τε----βο, ἐπιθυμίᾳ. 

ΤΌ, 278 6, πρὸς ἄλληλα κολλῶν τε καὶ ἀφαιρῶν----8Β0, ἀπ᾿ ἀλλήλων. 

ΒγΡ. 195 Ὁ, μετὰ δὲ νέων ἀεὶ ξύνεστί τε καὶ ἔστιν, ἱ. 6. καὶ ἐστὶ τῶν 

νέων. 

ΟΥ Χοι, Ηδ]]. 1. ἢ]. 9, ὅρκους ἔλαβον καὶ ἔδοσαν παρὰ Φαρναβάζου. 

284. Τ.." Νονν ϑυθήοοῦ ἴῃ {πὸ βθοοηᾶ οὗ ἔνγο οἰδιιβθβ Β ΘΗ Ὺ 
ΒΌΡΡΙΙΘα ἔγομη ἔΠ|6 ἔστη υ. 

ἘθρΡ. 333 0, ὅταν μηδὲν δέῃ αὐτῷ χρῆσθαι, ἀλλὰ κεῖσθαι----8ο. αὐτό. 

ῬΥΠΩΡ. 212 6, θύραν ψόφον παρασχεῖν, . .. καὶ αὐλητρίδος φωνὴν 

ἀκούειν----8ο. αὐτούς, ἔτοτη αὐτοῖς ᾿τηρ] 164 ὈῪ παρασχεῖν. 

10. 187 6, ὅπως ἂν τὴν μὲν ἡδονὴν αὐτοῦ καρπώσηται, ἀκολασίαν δὲ 

μηδεμίαν ἐμποιήσῃ----80. ἡ ἡδονή. 

ἘρρΡ. 414 ἃ, ἐδόκουν ταῦτα πάσχειν τε, καὶ γγνέσθον περὶ αὐτούς ---80. 
ταῦτα, 

Ῥμεάο 58 Ῥ, νόμος ἐστὶν αὐτοῖς ἐν τῷ χρόνῳ ὙΜΥ ΚΨΕΝ τὴν 

πόλιν, καὶ δημοσίᾳ μηδένα ἀποκτιννύναι----50. αὐτούς. 

ΤΌ. 72 6, λῆρον τὸν ᾿Ενδυμίωνα ἐνδείξειε καὶ οὐδαμοῦ ἂν φαίνοιτο---θα. 

᾿Ενδυμίων. : 

ἈΡοΪ. 40 ἃ, ἅ γε δὴ οἰηθείη ἄν τις καὶ νομίζεται ἔσχατα κακῶν εἶναι---- 

νΠΘγ ἐπ Νουπηϊμαξίνθ ἰο νομίζεται ἰΒ ἃ Βιρρ] θα ἔγοτα ἐμ ργθ- 
οράϊηρ, Αὐουδαίνο ἅ, (ΤῊ ἰβ δὴ ἰπβίαποο οἵ ἐμ ποχὺ μοδᾶ 
8150.) 

ἡ [Ππᾶον ἐλεῖ5 βϑοδίοῃ ἰβ τυ έθπ ΒΏ “ΠΙυβίν.:" δας ἔπο ΠΙαβέγα οΩ5 τγοσθ 
86 ΜΒ, “Τ]υβές, ἔγτοτι Ἠόσηον :᾿Ὁ δηὰ πθνον ραὺ ἐπ. 
50 ἀπᾶον δ 235, 269, 30ο, 301, 808, 

ἀρδυουνοανμοο πουμ δόσις ὐλδου κυ μουν ϑὐν τοις ἐν το μουν νυν. τον γαν νμιεζήραν 
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ᾧ 286. Ἐ. Βοϊαξϊνο Ῥτγοποῦῃ, ἱπ ἃ ποὺ δὰ αἰβοσοπὲ σονθγητηθηξ, 

βγτρ. 200 ἃ, ὁ οὔπω ἕτοιμον αὐτῷ ἐστιν, οὐδὲ ἔχει. 

. ΤᾺ, 201 8, οὗ ἐνδεὴς ἐστί, καὶ μὴ ἔχει. 
ο΄ Ριμμᾶο ὁ 8, ᾧ μηδὲν ἡδὺ τῶν τοιούτων, μηδὲ μετέχει αὐτῶν. 

ο΄ ον. 482 Ῥ, ἃ σὺ νῦν θαυμάζεις, παρῆσθα δὲ καὶ αὐτὸς λεγομένοις. 
ῳ -: Μοποχ. 243 ο, ὧν χρὴ ἀεὶ μεμνῆσθαί τε καὶ ἐπαινεῖν. 

᾿. 8.286. Τὴ ἐδο [Ο]ονΐπρ ραββασοϑ, ἔμ ἔοτοθ οὗ ἐμιὸ Ποϊδέϊνο 8 βὲ}}} 
᾿ς [086 Βυρρ]εᾷ, Δἰεμουρὶι ἃ Ἰλοπιοηβίταιίνο Ῥτγομοῦμ 8115 18 μίδοθ ἱπ 

; ΠΤ μρυτὲ ἔναι ἀβλαβῶς καὶ μηδὲν διὰ τούτον γίγνεται. 
ΤΌ. 396 ἃ, ὧν φαμὲν κήδεσθαι καὶ δεῖν αὐτοὺς ἄνδρας ἀγαθοὺς γενέσθαι, 

 Ῥ:ᾶο τοο ᾿, ἁ εἴ μοι δίδως τε καὶ ξυγχωρεῖς εἶναι ταῦτα. 

ιυΔΙΙνΥ β᾽ πυῖ αν ἰβ ΠθΡ. 337 6, πρῶτον μὲν μὴ εἰδώς, .... ἔπειτα... 

ἀπειρημένον αὐτῷ εἴη, ΟΣ μὴ εἰδὼς 5 ἔπ6 φααϊγαϊεπξ οὗἉ ὃς μὴ 

εἰδείη. 

ὃ 237. Ἐκ Οὐτομῖου ραγέ βαρ] οὰ ἕλοι ἃ ργθοθάϊηρ ἴὸ ἃ βιθδβο- 
ααοπέ οἶδαβο. 

ἃ. ̓ εξβηϊίο Ασέῖοϊο. 

ΤῊ Ὀγδοῖϊκοίβ ἱπαϊοαίο σβοσο Ασέϊοϊοβ παν ὅο 6 βαρ]! θά. ΤῊΘ 
φοτηρ οίθ ἱστορσιϊδυ!ν τ ΥΒΙΟἢ ἘΠΟΥ ἀγο ὀχργοββοά ἀπᾶ οὐ θά 

᾿ς Βονβ ὑπαΐ ἔπ οὈὐθοί ἰ5, ποχύ ἴο οοποίβοπθββ, ἐο ὑγσοάποο γαγίϑίυ οὗ 
᾿ς φΘχργεββίοη πὰ βουηά, 

Π Βρρ. 3446, τὸ μὲν τοῦ κρείτονος ξυμφέρον τὸ δίκαιον τυγχάνει ὄν, τὸ 
δ᾽ ἄδικον [ 1 ἑαυτῷ λυσιτελοῦν. 

10. 438 -ο,μ τὰ πλείω πρὸς τὰ ἔλάττω..... καὶ αὖ [ 7 βαρύτερα πρὸς 
[7 κουφότερα καὶ [ 7 θάττω πρὸς τὰ βραδύτερα. 

ΤΡ. 477 8, ἐπὶ μὲν τῷ ὄντι γνῶσις, ἀγνωσία δ᾽ ἐπὶ [ 7 μὴ ὄντι. 

ΤΡ. 544 ὁ, ἥ τε... ἐπαινουμένη, ἡ Ἐρητική" ... καὶ ἶ 7 δευτέρα... 

καλουμένη δ᾽ ὀλιγαρχία. 
ΤΡ. 545 8, τὸν φιλόνεικον... καὶ [ 7 ὀλιγαρχικὸν αὖ καὶ [1] δημοκρα- 

τικὸν καὶ τὸν τυραννικόν. 

Ῥμαᾶο 67 ἃ, χωρισμὸς τῆς ψυχῆς ἀπὸ [7 σώματος. [83ο Οχομῃ.} 

Θογα. 469 6, καὶ τά γε ̓Αθηναίων νεώρια καὶ [ Ἶ τριήρεις καὶ τὰ πλοῖα, 
[8ο πιοδὲ Μ55.] 

βγτιρ. 186 ὁ, ἥ τε ἰατρικὴ... , ὡσαύτως δὲ καὶ [ γυμναστικὴ καὶ [ 1 
γεωργία. 



220 ῬΙΘΕΒΊ ΟΕ ΙΡΙΟΜΒ. [δῷ 238---Ω4᾽.. 

Ῥμᾶν. 253 ἃ, ἀρετὴ δὲ τίς τοῦ ἀγαθοῦ, ἢ [ 1 κακοῦ κακία, οὐ διείπομεν. 

ῬΏΣΟΡ. 45. ἃ, μείζους γίγνονται περὶ τοὺς κάμνοντας ... ) ἢ περὶ [1 

ὑγιαίνοντας ; 

Τιερα. 780 6, τοὺς μὲν ἔλάττονας εἰς τὰς χεῖρας, [1 μείζους δ᾽ ὑπὸ τὴν 

ἀγκάλην. 

10. ούο ο, [ 7 Λάχεσιν μὲν τὴν πρώτην, [ 1 Κλωθὼ δὲ τὴν δευτέραν, 

τὴν Ατροπον δὲ [ | τρίτην. 

δ 238. Ὁ. Ῥγοροβιἐϊοη. 

Βγταρ. 200 ἃ, καὶ εἰς Ὅμηρον βλέψας καὶ Ἡσίοδον. 

ΑΡοΪ. 25 Ὁ, καὶ περὶ ἵππων καὶ τῶν ἄλλων. 80 Ῥμιδοάο 111 ἃ, ὅζο, 

ὃ 239, ο. Ξέοπηθ ἰασρον ραγὺ οὗ {Π6 οἰδιδθ, 

ῬοϊΙῖο. 308 6, τοὺς μὴ δυναμένους κοινωνεῖν ... ὅσα ἐστὶ τείνοντα πρὸς 

ἀρετήν, ἀλλ᾽ εἰς ἀθεότητα. 

ὃ 240. 6. Απαβέγορμθ ; ἐπαῦ ἴβ, {μ6 βιρριγίπρ οὔ ἃ ψογὰ ἤοα. 
ἃ Βιθβοααθηῦ ἕο ἃ [ὈΓΙΠΘΙ οἶδιβο. ΤῈ οὐήθοῦ 'β, ἃ5 Ὀίββοη (ΡΙ πᾶ, 
Ν πὶ. χ. 38) Τϑηλαυῖκβ, ἰο οἶνο Πἰγθ 658 ἴο [π6 βοπέθποθ ὈΥ βίγθηρί- 

δηΐηρ' {Π6 Ἰαύον οἰδιιβοβ οὗ 1, 

ΤῊΟ πι86 οὗ {Ππ|8 ἤρτιγϑ 18 ΤΏ ουΘ Θχύθηβιυθ ἴῃ ΡΟΘΕΣΥ ὑπδῃ 'ἱπ ΡΥΌΒΘ; 
{1} [ΟΠ] ον ἱηρ᾽ Βρθοῖθβ οὗ 10, Βουγουου, οοοαν ἴῃ ῬΙαῖο. 

ἃ. Απαβέγορμο οἵ Ποβηῖίο Ασὐέϊοϊθ. (ΤῊΪΒ 1 ἔπ θοπγθῖβο οὗ 
ἔπ ἀβαρθ οοῃβι ἀογρᾶ ἀμάον ἐπ Ἰαβῦ μϑδᾶ.) ᾿ 

ΒρΡ. 491 ἃ, εἴτε ἐγγείων εἴτε τῶν ζώων. 

ῬΆΠΟΡ. 35. 6, ὅσα περὶ σωτηρίαν τ᾽ ἐστὶ τῶν ζώων καὶ τὴν φθοράν. 

Τιορρ. 795 ", διαφέρει μαθὼν μὴ μαθόντος, καὶ ὁ γυμνασάμενος τοῦ μὴ 

γεγυμνασμένου, : 

Οἵ Ἠοπι. Οά. χυὶϊ!. 228, Ἐσθλά τε καὶ τὰ χέρηα. ᾿ΠΒΟὮΥ]. 5. ο. Τ', 

314, ἀνδρολέτειραν καὶ τὰν ῥίψοπλον ἄταν, ϑΌΡΡΙ. 194, Αἰδοῖα καὶ 

γόεδνα καὶ τὰ χρεῖ᾽ ἔπη, ΟΠο. 7 27, χθόνιον δ᾽ ἙἭ ρμῆν καὶ τὸν νύχιον, 

ὃ 241. Ῥ. ΑΠπδβίσορθ οἵ Ῥγοποιηβ ἴῃ Οὐγτοϊαὐϊνο οἰδιδε8. 

Ἐθρ. 455 6, καὶ γυνὴ ἰατρική, ἡ δ᾽ οὔ 850 451 6. 

Ξγπιρ. 207 ἃ, νέος ἀεὶ γιγνόμενος, τὰ δὲ ἀπολλύς--ὙὙΠΘΥ6 Μγ πηαϑῦ 

ΒΌΡΡΙΥ τὰ μὲν ἴο νέος γιγνόμενος. 

Ῥμράο τὸρ ἀ-Ὁ, (Α}) τὸ δὲ δίκαιον μὴ δεχόμενον καὶ ὃ ἂν μουσικὸν μὴ 

δέχηται [τί ὀνομάζομεν) ; (Β) ἴἈμουσον, τὸ δὲ ἄδικον ---ὐΠ γῸ ὈΘογΘ 

ἄμουσον τηυϑῦ Ὀ6 ΒΡ] θὰ τὸ μέν. ὅο ϑορὶι. 221 8, 248 ἃ, 
ῬΆΙΘΡ. 36 9, ἄο. 

ΨΨΨΥΚΡΟΣ ΝΥ ΤῊΝ Ὑ ἌΝ 

ΠΡ Ύ  ΨΙΝΎΜΡΒ ΎΎ  ΥΉΉΟΎΎΎΨ ΡῊΨΉ 



δ 242-241 ΑΒΒΕΕΥΙΑΤΕΡ ΟΟΝΒΤΕΌΟΤΙΟΝ. 3291 

: Ὑποιξ, ΤΟῚ 6, κήρινον ἐκμαγεῖον, ... τῷ μὲν καθαρωτέρου κηροῦ, τῷ δὲ 
κοπρωδεστέρου, καὶ σκληροτέρου, ἐνίοις δὲ ὑγροτέρου----οτο ὈδΐοτΘ 

᾿ς σκληροτέρου τηυβὲ Ὀ6 ΒΡ] θα ἐνίοις μέν. 

ἌΡοῖ, τ ἃ, ἔσοι δὲ φϑώνῳ .. . χρώμενοι ὑμᾶς ἀνέπειθον, οἱ δὲ καὶ 

αὐτοὶ πεπεισμένοι ἄλλους ἀδρνν. ὑλῶν Ῥοΐοσθ φθόνῳ πηαδὲ Ρ6 

᾿ Βαρρ!ϊοὰ οἱ μέν. 
᾿ς πο ἢ τὶ (26, ἂδ ὑυυων λον νδίρουννν ὅμλλν Αἱ ὅ 

ἀπ᾿ ἐπισσώτρων, χχῖϊ. 15, παραδραμέτην, φεύγων, ὁ δ᾽ ὄπισθε 
διώκων͵ ἴχ. 511, Ἐἰ μὲν γὰρ μὴ δῶρα φέροι, τὰ δ᾽ ὄπισθ᾽' ὀνομάζοι, 
Οά. ἢϊ. 33, κρέα ὥπτων ἄλλα δ᾽ ἔπειρον, χῖνγ. 232, Τῶν ἐξαιρεύμην 
μενοεικέα, πολλὰ δ᾽ ὀπίσσω Λάγχανον (Ϊ. 6. πολλὰ μὲν μενοεικέα). 

ὃ 242, 6. Απδβέγορῃδ οἵ Οοττοϊδεϊνο Αἄνουθβ. 

Τιεως. 192 ἃ, ἀκούω, .... τότε δὲ αἴσθησιν οὐδεμίαν ἔχω. 
Ῥμερᾶο ττό ἃ, διαλεγόμενοι περὶ τῶν εἰρημένων καὶ ἀνασκοποῦντες, τότε 

δ᾽ αὖ περὶ τῆς ξυμφορᾶς διεξιόντες ---- ὙΠ ΤῈ τότε τηυβὺ 6 ΞΡ 16 

Βοΐογ διαλεγόμενοι. 850. εαἷδο ΟΥἰἐΐδβ το ἃ, ῬΏΠΟΌ. 35. 6, 

τίη. 22 6. 

ΤῊ Ἰοαυΐηρ μὲν ἕο ΒΘ ΞῈΡΡ 6 ἔγοτη δὴ δχργοββοᾶ δὲ ἴῃ ἔμο Οοτ- 
τοϊδεϊνο οἴδιιβθ 18 Θοσωτηοι ; 6. ζ. Β6ρ. 35] 0, 358 ἃ, 512 8, Ξ΄γτηρ. 
109 Ὁ, 201 6. 

ΟἿ Πόσαι. Π. χχὶϊ, τ71, [ἄλλοτε μὲν] Ἴδης ἐν κορυφῇσι πολυπτύχου, 

ἄλλοτε δ᾽ αὖτε καὶλ., χνῖ. 689, Ὅστε [ὅτε μὲν] καὶ ἄλκιμον ἄνδρα 
φοβεῖ... ὅτε δὲ κιτὶλ., ἀπὰ 50 χχ. 52. 

8 243. ἃ. Απαβέγορῃεβ οὗ Οοττοϊδεϊνο Ομ] ποίη. 

ΒΌΡ᾿Ι. 217 6, κατ᾽ ἐμαυτόν, εἴτε καὶ πρὸς ἕτερον. 

Θοτα. 488 ἃ, διόρισον, ταὐτὸν ἢ ἕτερόν ἐστι κ-τιλ. 

Τμοιέ. τόρ ἃ, ἴδωμεν, ὀρθῶς ἣ οὐκ ὀρθῶς ἐδυσχεραίνομεν. 8.0 τότ ἃ. 
ΤΌ. 173 ἃ, εὖ δὲ ἢ κακῶς... μᾶλλον αὐτὸν λέληθεν. 

ΟἿ Ηοπι. Οἁ. ἱϊ. 132, Ζώει ὅγ᾽ ἢ τέθνηκε. 

: δ 244. 6, ΑΠπΑΕίτοΡΒΘ οἵ ῬγΘροβΙ 1015, 

ῬΏΪ]ΟΡ. 22 ο, τῶν μὲν οὖν νικητηρίων πρὸς τὸν κοινὸν βίον οὐκ ἀμφι- 

σβητῶ πω ὑπὲρ νοῦ, τῶν δὲ δὴ δευτερείων ὁρᾷν καὶ σκοπεῖν χρὴ πέρι 

τί δράσομεν. 

ΤῊΐβ Κίπὰ οἵ Απαβίσορῃο 15 88 δοτητοοι ἴῃ ΗΌΠΙΟΥ 88 ἰΐ 18 ἴῃ ἰδίου 

Ἰρπ ΘΟΠΥΘΓΒΘ. ὑδαρο 18 ποξί 8 }]9 ἴῃ ῬΘΟυΪ Δ ἱπβέδησοβ : οὗ, Ηοπι. 

ΤΠ. χί. 314, Ἦτοι ὅ μὲν θώρηκα ᾿Αγαστρόφου ἰφθίμοιο Αἴνυτ᾽ ἀπὸ 



999 ῬΙΘΈΒΤ ΟΕ ΙΠΙΟΜΒ. [ὃ 245, 246. 

στήθεσφι παναίολον ἀσπίδα τ᾽ ὥμων. Απᾶ ΤΏΘΟΟΥ, ἱ, 83, Πάσας ἀνὰ 

κράνας, πάντ᾽ ἄλσεα, ἵν». 11}, Οὐκ ἔτ᾽ ἀνὰ δρύμως, οὐκ ἄλσεα. 

ὃ 245. Ἡ, ὙοΥ βαρρ! θα ἔγοτῃ ἃ οο-ογἀϊηδίθ οἰδιιβθ οἰ μον ρυθοθαϊηρ 
ΟΥ ΒΕ Ρεθαπθηΐ. 

ϑέγτηρ. 213 ἃ, κελεύειν εἰσιέναι, καὶ τὸν ᾿Αγάθωνα καλεῖν αὐτόν----ἶτι [ῃ6 

ΒΘΟΟΠα οἰαιιβα '8 ὑο 6 Βαρρ] θα λέγειν οαῦ οἵ κελεύειν, 

ἌΡοΪ. 38 », κελεύουσί με τριάκοντα μνῶν τιμήσασθαι, αὐτοὶ δ᾽ ἕῶν. 

ἄσθαι, 

Τὴ {16 [Ο]σνγὶπρ' ᾿Ἰηβέδμοθ ὑπ Ὑ ὁ Ὁ 15 Βα Ὀ!Π] θα αἴου 85 ἰαίογναδξες 
ΘοΙηρ οΐθ οἰδιβθ, 

βγτηρ. 183 ἃ, ἢ χρήματα βουλόμενος παρά του λαβεῖν ἢ ἀρχὴν ἄρξαι ἤ 
τιν᾽ ἄλλην δύναμιν----ὙΠθγ6 ὅο ἐπ ἰαϑὺ οἰδιβ πυσϑῦ θ6 βυρρ! θα 

λαβεῖν ἔγοτῃ {Π6 ποχὺ θα ὁη6 Ῥυθοθαϊηρ. 

Τὴ 4}} {Ππ6 Τ0]ΠΟνίπρ 1ὁ 5 ἐπ Βυθεέαπέϊνο ὙοΥ Ὁ ἔπαὲ Παβ ἕο θ6 
ΒΌΡΡΙΘα, 

ΞΡ. 186 ἃ, ὡς μέγας καὶ θαυμαστὸς καὶ ἐπὶ πᾶν ὁ θεὸς τείνει---- Υ ΠΘΥΘ 

ἐστὶ 15 ἴο Ὀ6 ΒΌΡΡΙἰθα ἴο μέγας καὶ θαυμαστός. 

ΒΌΡΙ, 256 6, ξύμπαντα... ἐροῦμεν... εἶναί τε καὶ [ΒΌΡΡΙΥ ἐ816 
ὄντα. : 

Ῥμάγ, 234 6, σαφῆ καὶ στρογγύλα καὶ ἀκριβῶς ἕκαστα τῶν ὀνομάτων 

ἀποτετόρνευται. 

Τίμα, 22 ἃ, ὁ Νεῖλος εἴς τε τὰ ἄλλα σωτὴρ καὶ τότε ἐκ ταύτης τῆς 
ἀπορίας σώζει. 

1}. 56 Ρ, οὕτως ὡς καθ᾽ ἕν ἕκαστον μὲν ... οὐδὲν ὁρώμενον, φσων 

σθέντων δὲ... ὁρᾶσθαι. 

Τιορρ. 872 ἃ, ἐ ἂν δὲ αὐτόχειρ μὲν μή, βουλεύσῃ δὲ θάνατόν τις ἄλλος 
ἑτέρῳ. 

ᾧ 246. Τ. ὙοΥΡ οὐ Ῥανέϊοῖρ]ο βυρρ! θᾶ όσα βαθογάϊπαέο δοπβέσιο- 
ἐἴοι ὅο τηδίη οομβέχτιοίϊοι, ΟἹ Ὑἱοθ γϑῦβᾶ. 

Ῥμάν. 330 ἃ, ὥσπερ οἱ τὰ θρέμματα θαλλὸν... προσείοντες ἄγουσι---- 
ὙΈΠΘΤΘ ἴο οἱ τὰ θρέμματα ταυβὲ Βδ ΒΌΡΡΙΠΘὰ ἄγοντες. 

ῬΠιράο στἰ4 Ὁ, οἱ ἂν δόξωσι διαφερόντως πρὸς τὸ ὁσίως βιῶναι---- Υ ΠΘΥΘ 
ἴο διαφερόντως τητιδύ θ6 ΒΡ! ϊοᾷ βεβιωκέναι. 

Τοῦ. 180 ἃ, ὑπερβάλλει τὸ οὐδ᾽ οὐδὲν πρὸς τὸ μηδὲ σμικρὸν ἐνεῖναι---- 
ὙΒΟΤΟ ἰο τὸ οὐδ᾽ οὐδὲν τητιϑὺ θ6 Βα! !οα ἐνεῖναι. 

ΟΥ̓, Ἰβοοῦ, ἴχ, 28, Ρ. 194, παρακαλέσας ἀνθρώπους, ὡς οἱ τοὺς πλεί- 
στοὺς λέγοντες, περὶ πεντήκοντα--- ὙΏΘΥΘ ὕο οἱ. « λέγοντες Τησδὺ 
6 ΒΡΡ!θἃ λέγουσι. (ΟΥ̓́, Ἐρίβέ. «ὦ Ἡφρν. χ. το) Ηδΐ, {ϊ, 86, 

ὩπΞ ΜΞΡΥΥΥΎΝ ἈΕ ΒΘ γ., ΨΨ ΨΟΝ  ΨΨΌ,ς Ψ Ψ  ΨῊΙ σαι τῶνδ, 



᾿ οὕτω μὲν τοὺς τὰ πολυτελέστατα σκευάζουσι νεκρούς. Το. 11. 53, 

τ σῶν υε Δ ἀγόνριν ἀκιαρίστενο μὴ κεδ' ἡδονὴν ποιεῖν---- 
᾿ ἐτόλμα 86. καθ᾽ ἡδονὴν ποιεῖν. 

ξ 247.5. 

ἈΡροϊ. 18 ο, ὃ δὲ πάντων ἀλογώτατον, ὅτι οὐδὲ τὰ ὀνόματα οἷόν τε αὐτῶν 
Γ΄ εἰδέναι--- ὙΒΪ ἢ 15 ἕο 6 βαρρίοπιοπξοα ἐδιι8----ὃ δὲ πάντων ἐστὶν 

ο ἀλογώτατον, ἐστὶ τοῦτο, ὅτι .τ.λ. 

Ββγπρ. 183 Ὀ, ὁ δὲ δεινότατον, ὥς γε λέγουσιν οἱ πολλοί, ὅτι καὶ 

ὀμνύντι μόνῳ συγγνώμη. 
561] τόσο οἰ] ρεϊοδὶ ἰβ 

᾿ς μάν. 248 Ὁ, οὗ δὲ ἕνεχ᾽ ἡ πολλὴ σπουδή, ἡ προσήκουσα... νομὴ ἐκ 

Γ΄ νοὸ δέ λαμῶνος τυγχάνει οὖσα--ἰ. ὁ. οὗ δὲ ἕνεχ᾽ ἡ πολλὴ σπουδὴ 
᾿ ᾿ ἐστίν, ἐστὶ τοῦτο, ὅτι ἡ πρ. κιτὶλ. 

Οὗ Χεη. Μεπι. 11. νυἱ. τῦ, ὃ ταράττει σε, ὦ Κριτόβουλε, ὅτι πολλάκις 
. .-. ὁρᾷς κιτλ, ἸβοΟΥ, ἱν. 176. Ρ. 77, ὃ δὲ πάντων καταγελαστό- 

τατον, ὅτι κιτιλ. Τιγβὶδβ χχχ. 209. Ρ. 186, ὃ δὲ πάντων δεινότατον, 
ὅτι κιτιλ. [80 ΒΕΚΚον : Ζαγίοι οἀά, ομιὺ ὅτι.] ΥΘ βᾶνθ αἶβοὸ {δ 
ΤΟΙ]ονίηρ' ναυϊδεϊομ :----Ἰβοογ, υἱ. 56. Ρ. 127, ὃ δὲ πάντων σχετ- 
λιώτατον, εἶ κιτὶλ. (ἀπ 5Β᾽ ΤΩ ΠΥ χυϊ!, 18. Ρ. 375), ΧΥ͂. 23. 
Ρ. 314, ὃ δὲ πάντων δεινότατον, ὅταν κιτιλ., ΤΟΥΒΙΔΒ χῖχ. 25. Ρ. 154, 

ὃ δὲ μέγιστον τεκμήριον: Δῆμος γὰρ κ-τιλ. 

ο΄ δ 248, ΚΑ, Οἵ ὑπο Νοῦπβ ἰπ τερίπηθη, ἐμ ρονογηΐηρ Νοῦπ ἰοξς 
Π ἴ(ο  βυρρ!!οἀ Ὀγ ἐδο οοπίοχέ, ψἘ116 18 ρἴδοθ ἴῃ ὑπ οοπβίγαοίίοη 15 
 {ἀοη ἘῪ ἔδο ρονουπιοὰ Νουῃ. 

Ἐ ΒΥΤαΡ, ὃ12 ὃ, μεθύοντα ἄνδρα σαρὰ νηφέντων λόγου παραβάλλει»-- 
ὙΒΟΤΟ μεθύοντα ἄνδρα εἰδηβ ἴοΥ μεθύοντος ἀνδρὸς λόγους. 

ΤΡ, 217 ἃ, τῇ ἐχομένῃ ἐμοῦ κλίνῃ----  μοτὸ ἐμοῦ βίαι ἴον κλίνης τῆς 
ἐμᾶς. 

Ῥχοΐδρ. 310 6, οὔτ᾽ ἂν τῶν ἐμῶν ἐπιλίποιμι οὐδὲν οὔτε τῶν φίλων. 

᾿ς 8 παίυγαὶ ἰάϊοτη θορίμβ υῖτ Ἡοτηον : οὗ, Π, χυῖϊ. 51, κόμαι Χαρί- 

δ 249, 1Τ,. Οὐπιρ  οἸπθπέδυγυ ἄλλος οπιἐἰοά, 

ποιοῖ. 159 Ὁ, καὶ καθεύδοντα δὴ καὶ πάντα ἃ νῦν διήλθομεν---- ΓΠΘΥῸ 

πάντα Βἰαπιβ ἴον “4}} ᾿εβιἀθ8.᾽ 

ΤΌ, 145 ἃ, ἀστρονομικὸς καὶ πολιτικὸς .. . καὶ ὅσα παιδείας ἔχεται, 

Ῥμεάο 69 ἢ, τούτου πάντα... πιπρασκόμενα.---- 81} οὐδοῦ ὑδὶηρ 
Ῥεΐηρ ραγίρα ψῖεῃ ἴον {}18,᾽ 

Κὅο τί μήν; “τἱὰἶδέ, ἢ ποὲ υμδὲ γοὺ βὰν 



224. ΘΙΟΈΒΤ ΟΕ ΤΡΙΟΜΒ, [ξᾷ 250---253. 

ὃ 260. Μ. Οοπέταβίοα οἴαθβθ ἐο Β6 τηθηία!]} γ ἘῸΡΡ] 16, 

Ἐθρ. 475 8, οὐδαμῶς [φιλοσόφους ΦΕΎΡΟΣ ἀλλ᾽ ὁμοίους μὲν φιλοσό- 

φοις---86. φιλοσόφους δ᾽ οὔ. 

ΤΠοροῦ, 201 Ῥ, οὐδαμῶς ἔγωγε οἶμαι [δύνασθαι διδάξαι], ἀλλὰ πεῖσαι 

μέν----δο, διδάξαι δ᾽ οὔ, 

Οὐΐο 43 ἃ, οὐ δή τοι ἀφῖκται, ἀλλὰ δοκεῖν [50 ΟΧΟΠ. Μεν ἔῦγο ΠΊΟΥΘ 

Μ55.] μέν μοι, ἥξειν τήμερον----ϑο. “Ῥαῦ 1 ἃπ ποῦ ΒΌΓΕ,᾿ 

Ῥμαᾶν, 242 6, εἰμὶ μάντις μέν, οὐ πάνυ δὲ σπουδαῖος, ἀλλ᾽, ὥσπερ οἱ τὰ 

γράμματα φαῦλοι, ὅσον μὲν ἐμαυτῷ μόνον ἱκανός. 

Οὗ Απάοο. 1. 22. Ρ. 4; ταυτὶ ἔλεγεν ἄν, ἢ οὔ ; ἐγὼ μὲν οἶμαι----8ο, “ Ναύ 
δηοίμοῦ τηῖρηῦ ποῦ. (οἶμαι μὲν ἐγὼ σγου]ὰ Παᾶγθ Ῥθθπ “1 ἐπύμζ, 
Ῥῦ 8πὶ ποῦ βιγο. 

260", ΜΜ. Ῥιβ᾽υποξίγο οἴδαβο ὅο Ὀ6 τιθηξ!ΠΥ ΒΡ ΙΘα, 9 7 ΒᾺΡΡ 

Οταῦ, 3809 6, ἕως ἂν τὴν αὐτὴν ἰδέαν ἀποδιδῷ, ἐάν τε ἐν ἄλλῳ υλῤὴ 

[ἐάν τε ἐν τῷ αὐτῷ,] ὅμως ὀρθῶς ἔχει τὸ ὄργανον. 

δ 261. Ν, Ῥτοίαβὶβ οὗ ἃ μυροὐμοίϊοα! γϑᾶβοπ Ἰοὺ ἰο 6 ὠἑῶν 
ΒΌΡΡΙ θα. 

ϑγιαρ. 236 ", (Ἀ)) ἔχεις εἰπεῖν ; (Β) Οὐ μέντ᾽ ἂν... ἐφοίτων παρὰ σέ 

-τὶ 6. “Νὸο : ἴῸ 1 οἶδ 1 βμουϊᾷ πλεότω ποῦ πᾶγο,᾽ ἄο. 
Ῥμάν, 227 ἃ, εἴθε γράψειεν κιτιλ." ἦ γὰρ ἂν ἀστεῖοι καὶ ὙΌΣ εἶεν 

οἱ λόγοι. 

τ ποριθιτν 280 ἃ, οὐ γὰρ δήπου ἁμαρτάνοι γ᾽ ἄν ποτέ τις σοφίᾳ... .. 

ἦ γὰρ ἂν οὐκέτι σοφία εἴη. 

δ 262, Ο, Ἡγροιμρίϊοα! βοπέθποϑ :;---εἴπερ γορυθβοηξίηρ' {Π0 Ρτο- 
(15. 

Ἐπειγά, 296 Ὁ, οὔκουν ἡμᾶς γε [σφαλεῖ], ἀλλ᾽, εἴπερ, σέ. 

Ἐθρ. 497 6, οὐ τὸ μὴ βούλεσθαι, ἀλλ᾽, εἴπερ, τὸ μὴ δύνασθαι διακω.- 

λύσει. 

Τορρ. 667 ἃ, οὐκ, ὦ ᾽γαθέ, προσέχων τούτῳ τὸν νοῦν δρῶ τοῦτο, εἴπερ. 

10. 900 6, καὶ τῶν μὲν προσήκειν ἡμῖν, εἴπερ, ὁπόσα φλαῦρα. 

Οἵ, Αὐὶβι, ἘΠῚ, ὙΠ. πἰ, ἀλλ᾽ εἴπερ, σώζεσθαι βούλεται αὐτόν, ἵνα 

αὐτὸς ἔχῃ" αἶδο ἴθ. ΤΧ, νἱῖ, Χ, πἰ, Απᾶ Ατϊβίορῃ, ΝᾺ. 227, 

Ἔπειτ᾽ ἀπὸ ταῤῥοῦ τοὺς θεοὺς ὑπερφρονεῖς, ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἀπὸ τῆς γῆς, 
εἴπερ. ᾿ 

ᾧ 268. Ῥ.' Ἡγροϊμοιϊοαὶ βοπέοθποο ;---εὶ δὲ τορτοβοιεϊηρ ἔμο Ῥτο- 
[κβ18, 

ΞΡ. 212 6, εἰ μὲν βούλει, ὡς ἐγκώμιον εἰς "Ἔρωτα νόμισον εἰρῆσθαι" 
εἰ δέ, ὅ τι καὶ ὅπῃ χαίρεις ὀνομάζων, τοῦτο ὀνόμαζε. 



54, 255.1 ΛΒΒΕΕΥΤΑΤΕΡ ΘΟΝΒΤΕΌΟΤΙΟΝ. 995 
ἘοσΣ, ἐδρ ὁ. εἱ μὲν βοίλετει, ἐψέτω, εἱ δ, ὅ τι βούλεται τοῦτο 

ποιείτω. 

πον ἀντ 1.» ριῶυσθι, ὡς παίζων" εἰ δ᾽, ὡς σπουδάζων. 

ΑΙς. 1. στα Ρ, τί οὐκ ἀπέδειξας, εἰ μὲν βούλει, ἐρωτῶν με ὥσπερ ἐγὼ 
᾿ σέ: εἰ δέ, καὶ αὐτὸς ἐπὶ σεαυτοῦ λόγῳ διέξελθε. 
ΤῊΪ5 εἰ δὲ ἀοε5 ποὲ βέαπὰ ἴοτ εἰ δὲ μή, ἴῃ τοΐδγοποο ἐο ἐδ βούλει οἵ 

οκταα οἴδυβο ; Βαΐ τοΐουβ ἰο ἃ βούλει οὗ 18 οὐγιι, τὶ ει σοΐδγοποθ 

Ἴπμιο ὕδαρο [8 οοῃατιο ἰπ Ἠοπαος : εἴ ΤΊ, νἱ. 376, Εἰ δ᾽, ἄγε, χχὶϊ. 
» Εἰ δ᾽, ἄγετε, ἴχ, 46, εἰ δὲ καὶ αὐτοί, Φευγόντων κιτιλ., 262, Εἰ δέ, σὺ 

ἄκουσον. 

8. 264. ᾧ. Ἡγροΐβοεῖοα! βοηξθηοο ;----βιρργοββίοη οἵ Αροάοεῖϑ. 

 ἜΡΡ. 575 ἃ, οὔκουν ἐὰν μὲν ἑκόντες ὑπείκωσιν--- ἐὰν δὲ κιτλ. 

Θοτχ. 520 6, εἰ εὖ ποιήσας ταύτην τὴν εὐεργεσίαν ἀντ᾽ εὖ πείσεται---" 
εἱ δὲ μέ, οὔ. 

᾿Μοτο φοπηηοηῖν ἐμ ἔογπι ἴβ ἐὰν μὲν... . εἰ δέ, 85 αἶδο ἱπ ΤΉθοΥ- 

᾿ς βγπηρ. 186 ἃ, ἐὰν μέν σοι ἐθέλῃ παύεσθαι ἡ λύγξ--- εἰ δὲ μή, κιτιλ. 
Ἴασ. 854 ὁ, καὶ ἐὰν μέν σοι λωφᾷ τι τὸ νόσημα----" εἰ δὲ μή, κιτιὰς 

Ῥχγοΐαϑ,. 325 ἃ, ἐὰν μὲν ἑκὼν πείθηται----" εἰ δὲ μή, κιτιλ, 

ς 10.3:| ἃ, ἂν μὲν ἐξικνῆται,.. .----᾿ εἰ δὲ μή, κιτὰλ, 

᾿ς Ηἰ. Μὰ 287 ἃ, ἐὰν... «. ἀντιλαμβάνωμαι ---ἰ ΒΌΡΡοΒΘ Τ᾿ ἄο. 

᾿ς ββγπιῖρ. 199 6, ἀπόκριναι ὀλίγῳ πλείω, ἵνα μᾶλλον καταμάθῃς ὃ βούλο- 
μαι εἰ γὰρ ἐροίμην κιτ᾿λ.----" ΞΌΡΡΟΒΘ 1 γγεῦθ ἰο δεῖκ, που, ὅζο. 

ς ἘΡΡ. 440 ἅ, ἀλλ᾽ εἰ πρὸς τούτῳ καὶ τόδε ἐνθυμεῖ-. .., ὅτι κιτ᾿λ.---- 

᾿ς βγη. 11} Ὁ, εἰ δὲ βούλει αὖ σκέψασθαι κ-τ.λ.-- 
- ὙΠ εἰ βούλει, οΥ εἰ βούλεσθε, ἔμ Ῥεοΐαβὶβ α180 15. οὔξδῃ συγχέαι ]οᾶ, 

᾿ς Κἔγπηρ. 220 ἃ, εἰ δὲ βούλεσθε ἐν ταῖς μάχαις κιτιλ.--- Πότ εἰ Βούλεσθε 
Γ΄ χεργεβοῃίβ εἰ βούλεσθε σκέψασθαι τὸν Σωκράτη ὁποῖος ἐστίν, 
ῳ Οταΐ. 392 ἃ, εἰ δὲ βούλει περὶ τῆς ὄρνιθος. 

ΓΙ Τμοαί, τό ο, εἰ δὲ βούλει, .΄. κεχρήμεθα. 
Οἵ Πσπι. Π. ΐ, 580, Εἴπερ τῷ κ᾽ ἐθέλῃσιν κιτιλ., χνὶ. 559, ἀλλ᾽ εἴ μιν 

: ἀεικισσαίμεθ᾽, κιτιλ., χχῖ, 481, Εἰ δ᾽ ἐθέλεις πολέμοιο δαήμεναι κιτιλ., 

Οά, χνυ. 8ο, Εἰ δ᾽ ἐθέλεις. Βαρρτεβεβίου οἵ ἔμ Αροάοβίβ 18. αἷξο 
σοταπιοι ἴῃ ΗοΤΩΟΙ δἴτου ἐπεί, --- 8 Π, ἢ, σο, Οἀ. 111, τοϑ, Υἱ}]..2.36., 

Ὲ δ 255. Π, Ῥόττι οἵ Αροάοκῖβ οἵ α Ἡγυροϊμοέϊςαὶ γοργοβοηΐθὰ ὈῪ ἄν, 
Εἶν. Ὑ εν οσ Ῥαυεϊοῖρ!θ Νεΐπρ' απἀογβίοοα, 

᾿ Ῥμαάο 98 ς, ἔδοξεν ὁμοιότατον πεπονθέναι ὥσπερ ἂν εἴ τις .. .. λέγοι, 
- ᾳ 
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Τὴ {π|8. σομα πο ῬΏγαβΘ (Π6 ἂν τϑργθβοπὲβ ποῦ 850 τηοῖι ἃ ΡᾶΤ-ς 
ἐἰϊουϊαν βοιΐθῃοθ, Βα ἢ 85 6. 5. ΒΕΓ πεπονθὼς ἂν εἴη τις, Ὀαὺ ταῖν 

ἃ γαρθθ βοπέθηοθ βο ἢ ἃ8 τὸ πρᾶγμα ἂν εἴη. 

Ἀροὶ. 29 Ὁ, τούτῳ καὶ ἐνταῦθα ἴσως διαφέρω. ..,, καὶ εἰ δή τῳ σοφώ- 

τερός του φαίην εἶναι, τούτῳ ἄν---8ο. σοφώτερος ἂν φαίην εἶναι"---αξ 

π8 ΒΌΡΡργοββίοῃ 1 ἃ βυδοθία! θβοᾶρθ ἔοιι {86 Δρρθδγᾶποθ οὗ 

561 ς-Ἀββου θη. : 

Ῥοϊτῖς. 308 ο, εἴ τις πρᾶγμα ὁτιοῦν, .. κἂν εἰ τὸ φαυλότατον, ... ξυνί- 

στησιν. Ἠρτγο {Π6 κἂν... φαυλότατον 15 Θχοροίϊο οὗἉ ὁτιοῦν ---- ΔΏΥ 

Ὑγ βαΐθυου, 5ὸ ἐπαῦ θνθὴ ἱξ γοὰ ἀπάογβίοοα Ὁ οἵ {116 νἱ]οβὺ ἴὑ 
γα τηθὰπ ἐμαί. ΤῊ καὶ 15. ΠΥρου θα οΠΥ Ρ]δοορᾶ, ἀπά θ6- 
Ἰοηρβ ἕο ἐπ εἰ οἴδτιδθ. 

ΞΎΠΩΡ. 221 6, ὀνόματα καὶ ῥήματα ἔξωθεν περιαμπέχονται, Σατύρου ἄν 

τινα ὑβριστοῦ δοράν-----“ Βοτιοί ἴηρ [ΠΠΚ6] τυμδξ ἃ βαῦγτ᾽β 146 νους 
θ6.᾽ Τὰ ἐπιῖβ ᾿πβίδῃοθ, ἃ8 8150 ἴῃ ἐπ Ἰαβί, 10 18 ἃ Ῥαγεϊοῖρ]ο, ποὺ 

ἃ οΥ, ἡ Βῖοὴ ἴβ ἐο Ῥ6 ἀπάουβίοοά. 

ἜρρΡ. 468 ἃ, τί δὲ δὴ τὰ περὶ τὸν πόλεμον ; πῶς ἑκτέον κοτ(λ. ; Δέγ, 

ἔφη, ποῖ ἄν; 

266. 5. Οοπάϊξίομ οὐ Βιθαβοπ γοίοστίπρ' ἕο δὴ ἀπερίϊοϊι οὖρς γᾷ 
Βἰ(ἴοη. ἣ 

ῬΠρράο ὅτι Ρ, Εὐήνῳ φράζε. .. ἂν σωφρονῇ ἐμὲ δώσουν. .6}} ὐύχον ἴο 

[Ο]]ΟΥ Τη6,---τολίο]ι ἢ6 εοὐῖ! αο ᾿ξ 6 ἰβ. ψῖβθ.᾽ : 

ϑγρ. 173 ἃ, ὁπόθεν... τὴν ἐπωνυμίαν ἔλαβες... .,, οὐκ οἶδα ἔγωγε" ἐν ; 

μὲν γὰρ τοῖς λόγοις ἀεὶ τοιοῦτος εἷ---1 (ο ποῦ ΚΗΟῪ ΠΟῪ γοὰ 

οδτὴθ ὈῪ 1, διμέ αὐ αἴΐ ουδηιέβ ἐξέ [48 ψοὺν; ἴον ὅζτο. 

ΤΠοού. 158 8, ὀκνῶ εἰπεῖν ὅτι οὐκ ἔχω ὅ τι λέγω" ἐπεὶ κιτιλ. ᾿ 

Ῥγοίαρ. 333 6, αἰσχυνοίμην ἂν ἔγωγε τοῦτο ὁμολογεῖν" ἐπεὶ πολλοί γέ 

φασι κιτιλ. 

10. 335 ὁ, εἶμι ἐπεὶ καὶ ταῦτ᾽ ἂν ἴσως οὐκ ἀηδῶς σου ἤκονον. 

ὃ 267. Τ΄ Ῥιγθοῦ οοπἠπιποίξίοη. οὗ ομθ ΟΥ̓́ΤΊΟΓΘ ΡΥ οαΪΑγ5 τ α΄ 
οΟἴδαβθ οονουϊηρ {Π6 τοδί. 

8. 1π Βαχητη ΔΓ ]ν Ὀγθακίηρ οὔ᾽ ὁπυπιογαίίοη οὗ ραν οι Αγ5. 
Ῥῃωάο τοο ἃ, ἡ ἐκείνου τοῦ καλοῦ εἴτε παρουσία εἴτε κοινωνία εἴτε ὅπῃ 

δὴ καὶ ὅπως πένσογηρανομένη. 

Τσο. 834 6, εἴτε τριετηρίδες εἴτε αὖ διὰ πέμπτων ἐτῶν εἴθ᾽ ὅπῃ καὶ ὅπως 
ἂν... διανεμηθῶσι. , ἱ 

Τίπη. 48 ο, τὴν μὲν περὶ ἁπάντων εἴτε ἀρχὴν εἴτε ἀρχὰς εἴτε ὅπῃ δοκεῖ. 
Οὐἶΐο ρο ἃ, εἴτ᾽ ἀποδιδράσκειν, εἴθ᾽ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο. ᾿ 
ἈΡοΪ, 4τ Ρ, ̓ Οδυσσέα ἣ Σίσυφον ἣ ἄλλους μυρίους ἄν τις εἴποι. 



59.1 ΑΒΒΕΕΥΊΑΤΕΡ ΟΟΝΒΤΕΆΌΟΤΙΟΝ. 997 

ῬΙαᾶο 70 9, οἷον τὸ καλὸν τῷ αἰσχρῷ ἐναντίον [τυγχάνει ὄν], καὶ ἄλλα 
δὴ μυρία οὕτως ἔχει. δα ΠΥγ ῬΗαάο 73 ἃ, οᾳ Ρ, Οοτρ. 483 ἃ, 
Ἴαβᾳ. 944 Ὁ. 
Ῥιοίαβ. 355 8, δικαιοσύνη, καὶ σωφροσύνη, καὶ τὸ ὅσιον εἶναι, καὶ συλ- 

᾿ λήβδην ἕν αὐτὸ προσαγορεύω εἶναι ἀνδρὸς ἀρετήν. 
Τθο Ῥοου]ἰαΣ ΕΥ οὗ ἔιοοο οοηἐγδοΐοα ἔοστηβ οἵ θα ργθεβίοη ΤΊΔΥ ὈῸ 

δρργϑοϊαίοα ὈῪ οοπιρανίηρ ἔμ Ο]]ονεί περ τορι]αν]Υ οοπιροβοὰ βθη- 
ἔσποθ :---- 

Ῥτοίαρ. 368 8, εἴτε γὰρ ἡδὺ εἴτε τερπνὸν λέγεις εἴτε χαρτόν, εἴτε ὁπόθεν 
᾿ καὶ ὅπως χαίρεις τὰ τοιαῦτα ὀνομάζων, ὦ βέλτιστε Πρόδικε, τοῦτό μοι 

᾿ πρὸς ὃ βούλομαι ἀπόκριναι. 
ΤῊ οοπέγασίε ἴουτηβ σῖνθ υ5 δἰνγαγβ ἐμο ἴδοι! πρ οὗ Δ γουϊαξίοη, 

88 δ ἔπι βρϑδῖκὺ νγβ Εἰ τη β 6  ἱπυραίϊοηξ οὗἉ ῥτο]χ ἐγ. 

ος Θογα. 494 ἃ, (Α) φημὶ τὸν κνώμενον ἡδέως ἂν βιῶναι. (Β) Πότερον εἰ 

᾿ τὴν κεφαλὴν μόνον κνησιῷ, ἢ ἔτι τί σε ἐρωτῶ ; 
ςς ἌἈροὶ. 20 ἀ, οὗτοι δὲ τάχ᾽ ἂν... . μείζω τινα ἣ κατ᾽ ἄνθρωπον σοφίαν 

σοφοὶ εἶεν, ἢ οὐκ ἔχω τί λέγω. 
᾿ξ 268. Ῥ. Τῇ 5 πη ΠΊΔΤῪ ἐγδηβί εἴθ η5 [0 9Π6 ΡΥ ΙΘΌΪ ΑΓ. 
ο Ἴορε. 15 0, τοὺς ἄρχοντας... ὑπηρέτας... ἐκάλεσα οὔ τι καινοτομίας 

ὀνομάτων ἕνεκα, ἀλλ᾽ ἡγοῦμαι κιτιλ. 

᾿ ἈροΪ. 36 8, τὸ μὴ ἀγανακτεῖν... ἄλλα τέ μοι πολλὰ συμβάλλεται, καὶ 

Ἢ προ κο ρννο τὸ ψεγενὰε ὑνῦνε 

᾿ς ΟἿ Τιγείαβ χχυῖ!. 4-9. Ρ. 179, οἶμαι... οὐδένα ἂν... ἐπιτρέψαι... ., 
ἄλλως τε καὶ ̓ Ἐργοκλῆς ἔλεγεν. ὅδ. ΜΑΙ Υἱ. 5, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἐκεῖ 

οὐδεμίαν δύναμιν ποιῆσαι, εἰ μὴ... ἐθεράπευσε. 

Ἡΐν. Μὰ. 281 ς, (Α) τί ποτε τὸ αἴτιον ὅτι οἱ παλαιοὶ... . φαίνονται 

ἀπεχόμενοι... ; (Β) Τί δ᾽ οἴει ἄλλο γε ἣ ἀδύνατοι ἦσαν ; 

Ῥμεᾶο 63 ἃ, (ΑΛ) σκεψώμεθα τί ἐστὶν ὃ βούλεσθαί μοι δοκεῖ πάλαι 

εἰπεῖν. (8) Τί δὲ ἄλλο γε ἢ πάλαι μοι λέγει ὁ μέλλων κ-τιλ.; 

8. 259. ὕ, ὕξο οἵ πολλοῦ δεῖ ἱπδίοδά οὗ οὐ. 

Τὴ ἔδιο τορυΐαν οὐ [Ὁ}] οοπβέσιισξίομ πολλοῦ δεῖ 1 οἰ πον Ἰηξου)θοίοὰ 
 Ῥατοπί μοι Ἀ]]γ, οὐ βυιἠοϊποᾶ, ἐο βίγεηρέμθη ἃ ποραξΐου. Βαξ, ἴπ ἐμ 
 ἀπηβέαποοβ ἡ Ὠἰ ἢ (ΟΠ Ἰονν, α Ν᾽ ραξϊνο ῖ8 ἀγορρβᾶ ουξ, ἀπὰ ἐπ πολλοῦ δεῖ 
ἧε τηδᾶο ἰο 8]] {δ βαταθ ρἷδοο ἴῃ ἔδιθ οοῃβεχτιοἑϊοη νυ βίοι ἐμ Ν᾽ ρδέϊνο 

ΒΡ. 378 ο, πολλοῦ δεῖ μυθολογητέον ..., ἀλλὰ κιτιλ. 
Βέγτωρ. 203 6, πολλοῦ δεῖ ἁπαλὸς......, ἀλλὰ σκληρός. ΕὩΠῪ δοὰ 

το ΑΥἿῪ ἐπΐβ υγου!ᾶ μανο Ῥθοπ. οὐχ ἁπαλός, ---πολλοῦ γε καὶ δεῖ,---- 

ἀλλὰ σκληρός. 

ᾳ 2 
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Θοτρ. 517 ἃ, πολλοῦ γε δεῖ μήποτέ τις τοιαῦτα ἐργάσηται. ἘᾺΪΠΙΥ οὐ 

μήποτέ τις (πολλοῦ γε δεῖ) τοιαῦτα ἐργάσηται. 

δ 200. Υ. Εἰχέορηβίομ οὗ {πΠ6 σονθυμπηθηῦ οἵ ἃ 6 ΥΌ, ᾿γτα !οΆΠΎ, 8580 
88 ἴο δαπ δ οἵ {πΠ6 αἀάϊίίοη οἵ δὴ αὐογπουρηῦ ἕο ἃ Ἐβδραὶ 
οἴδιιβο υιμουξ ἃ πον οοπδίχπούίοη. 

ῬοΪ ΠΟ. 276 6, εἰς ταὐτὸν βασιλέα καὶ τύραννον ξυνέθεμεν, ἀνομοιοτάτους 

ὄντας αὐτούς τε καὶ τὸν τῆς ἀρχῆς ἑκατέρου τρόπον----ΥὙ 6 ἔθ 6 ΥΘ 15 

Ὧ0 ᾿αδεϊβοδίϊοπ ἴῃ {Π6 Β56η856 ἔου Ὀγϊηρίηρ' τὸν τρόπον ἀπᾶον' {Π|6 
δονθγητηθηῦ οἵ ξυνέθεμεν. 

δ. 201. ὙὟ. Τνο Ῥαγεϊοῖρ]θβ, τοργθβοπεϊπρ {Π6 τϑοῖρτοοδὶ δοίοι οὗ 
ἔνγο Ῥαγέϊθβ, τηδθ ἐο ἄρυθθ δῇ οὗ ἔμϑιὰ ταῦ Ῥούῃ. φουβοίμεγ, το 
δυο βρθοϊ βοδύϊομ ἴῃ βϑύ ἔβυπηβ. 

ΟΥο 48 ἃ, ἐξάγοντές τε καὶ ἐξαγόμενοι---ἶ, 6, σύ τε ΨΩ τις τε 

ἐξαγόμενος. 

ΟΥ̓ Ἰβοοῦ. νἱ. 47. Ρ. 125; ἀπείποιμεν δ᾽ ἂν ἀκούοντές τε καὶ λέγοντες --- 

ἷ, 6. ὑμεῖς τε ἀκούοντες, ἐγώ τε λέγων. ϑοιηθνγμαὺ βἰ τη! ]Υν Αὐ δύ, 

Οαΐορ. νἱ. 13, ὄρος μὲν μικρὸν λέγεται, κέγχρος δὲ μεγάλη, τῷ τῶν 

ὁμογενῶν μείζονα εἶναι ---- ὙΠ Υ 6 ΠΟΎΤΘΥΘΙ μείζονα, 5611] τότ ὈυΘΟΙΥ- 
Ἰορίοδ!]ν, βία 5 ἴῸ τὴν μὲν μείζω, τὸ δὲ ἔλαττον. 

δ 262. ΤΡΙΟΜΒ ΟΥ ΞΈΝΤΕΝΟΕΒ :-- ΘΙ ΒΟΝ ΑΒΜ ΟΡ ΟὈΟΝΒΤΕΆΌΟΤΙΟΝ. 

ἙΎοτα ἰπβέδποοβ οὗ Ῥ]θοπδβτη τηβὺ θ6 θχοϊ παρᾶ 

1. Οδ865 ἴῃ ψΒῖοῖ {π6 ἔοτοθ οὗ ἃ νγοτὰ μὰ Ὀθθὴ αὐδοηπαίθα ὈΥῪ 

15. Τρθααθηῦ 86 ἴῃ ὑπαῦ ργ σαν οοππροίϊοι ; 6. 5. εἶναι Βι]οϊποα 
ἴο ἑκὼν δηᾷ {πὸ κ6: 

2.411 οαβθ5. ἴῃ ψΒ]ο ἢ τϑἀπηἀδῃμου μα8 σοϑυϊ θα ἔτομι ΟἼδηρο 
οἵ Οὐμπβέχπιοίίοι, ΟΣ ἔγοτη Βίηαυυ ϑἐγιιούατθ : 

3. Οδ8685 οἵ {Ὰ]]Πη6585 οὗ Οὐμπδυγποίϊοι : 6. δ. 

ῬΠρβάο 62 ἃ, τοῦτο μόνον τῶν ἄλλων ἁπάντων----Υ0ἢ. 5 ΒΙΤΩΡΙΥ ὑπ 

[Ὁ}1 ἕοστη οὗ νυ μοι μόνον ἁπάντων σχοιἃ αν Ὀθθπ 8π ἈΡΌτονῖα-᾿ 
ἐΐοῃ ; ἃ8 “αἰβεϊποὺ ἔγοτη 411 {π6 γϑβὺ᾽ 'ἴβ τῆουϑ δοουσγαΐθ ἐπδᾶπ 
 ἀἰβεϊποῦ ἔτοτα 8ἃ]] :᾿ 

Οὖὐ ἔπ 88 οὗ ὥστε νι ἐπ Τηδηϊεῖνο, [Ο] ον πρ' δύναμαι δο. 

Οὗ [Π6 ὑξθ οὗ ἃ ἀρ] Ρογαΐθ ἔοστη οὗ βρϑακίῃηρ, δϑ ἴῃ 

ἈΡοΪ, το Ὁ, τί δὴ λέγοντες διέβαλλον οἱ διαβάλλοντες ; 

ΤῸ, 34 ἃ, ἐπιεικῆ ἄν μοι δοκῶ... λέγειν λέγων κ,τιλ, 

ΤΌ. 36 ἃ, οὐκ ἀνέλπιστόν μοι γέγονε τὸ γεγονὸς τοῦτο. 



ᾧ 2631 ῬΡΙΈΕΟΝΑΒΜ ΟΕ ΟΟΝΒΤΕΌΟΤΙΟΝ. 

᾿ χων 908 «, τῶν τρότον ἂν γηνόρενον γίγνοιτο. 
Ἔπν ς Ῥμαράο 75 ἃ, καὶ ἐν ταῖς ἐρωτήσεσιν ἐρωτῶντες καὶ ἐν ταῖς ἀποκρίσεσιν 

τ΄ ἀποκρινόμενοι. 
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ΟΕ ΊΞαυΕ ἴϊ. 22, οὐκ ἂν ποιησάμενος ἄλλον οἰκειότερον ἐμοῦ ποιήσαιτο ἄν' 

Τ, ᾿ ΨΜΑΙΟΌΥ τὸ 816 τοτιϊπ θὰ οἵ Ἠοπιοτβ (Οἄ. χὶ. 612) Μὴ τεχνη- 
ΠΝ ὃ. τ τερήσωαν Ὃς κεῖνον τελαμῶνα ἑῇ ἐγκάτθετο 

τέχνῃ. 

ὙΞῈ ΤᾺΝ ἴῃ οοογαάϊπαία οἶδυβοβ ἩΒΙΟΝ Πᾶγθ ἃ οομῆοη ρϑγί, {δ 
 Θχργοβείοῃ οὗ ἐπῖβ ἵπ ϑδοὶ οἴδιβο, ἃ8 ἴῃ 

᾿ μάν. 255 ἃ, ὥσπερ ἐν κατόπτρῳ ἐν τῷ ἐρῶντι ἑαυτὸν ὁρῶν. 

᾿ς ΒΡ. 553 Ὁ, πταίσαντα ὥσπερ πρὸς ἕρματι πρὸς τῇ πόλει. 
ΟΡΡΙεράο δὴ ἀ, ὥσπερ ἐκ δεσμῶν ἐκ τοῦ σώματος. 

ο΄ (Οοιηραγθ ἔμοβθ τι ἐμ6 ταὶ ῬΊθοπδβι οἵ Ῥγθροβι ΐοπβ ὈοΙον ---- 

8.265) 

ὃ 263. Α. Ρ]οοπᾶβηι οὗ ραγεϊσαϊαν νυγογάβ. 

ἃ. Οὗ ἔμ Νερβέϊνο. 

α. Τη ἔδιθ βδτηθ οἰδιιβθ. 

ΒΡ. 330 Ῥ, οὔπω δῆλον οὐδ᾽ εἰ μεγάλη. 
Τ᾿. 180 ὁ, ὁωῦν Ὁμήέρον οὐδὲ τὰ τοιαῦτα ἀποδεξόμεθα. 
Οὐἶτο 43 ὃ, οὐ μὰ τὸν Δί᾽ οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς ἤθελον. 
Ἐπέμγα, 279 8, οὐδὲ σεμνοῦ ἀνδρὸς πάνυ τι οὐδὲ τοῦτο ἔοικεν εἶναι 

εὐπορεῖν. 8. Ῥῃερᾶο "ἐς 

Ῥοϊϊεῖς, 300 6, μηδὲν πλῆθος μηδ᾽ ἡντινοῦν δυνατὸν λαβεῖν τέχνην. 

Ῥμεαᾶο τοο ἃ, οὐ μὰ τὸν Δία οὐ σφόδρα. 

Ἠϊρ. Μὰ. 292. "Ὁ, οὔ μοι δοκεῖ, ὦ Ἱππία, οὔκ, εἰ ταῦτά γε ἀποκρι- 

ναίμην. 
1818 221 6, οὐκ ἄν, εἴ γε τὸ κακὸν κιτιλ., οὐκ ἂν ἦν κιτιλ. 

Οὐαῖ. 3908 6, οὐδ᾽ εἴ τι οἷός τ᾽ ἂν εἴην εὑρεῖν, οὐ συντείνω. 

ἘΠΕ ΥΡετο 4 ἃ, οὔτ᾽ εἰ ὅ τι μάλιστ᾽ ἀπέκτεινεν, ... οὐ δεῖν, 

ΟΥ Ἠοαι. ΤΙ. :. 86, ἄαο. 

ςς 18 ὑβᾶρθ ἴβ σοιηπιοη, οὗὨ ΘοῦγΒθ, μογθ {86 Νοραίίγο 18 ἀἰδβέσὶ- 
᾿ Ἰραϊεᾶ ἰο Βυϊναἱνἱβίοηβ οἵ ἐδ βοπέθηοθ, 88 ἴῃ 

᾿ς ποσί, τό ἃ, ἀλλ᾽ οὐ δίκαιον οὔτε σὺ οὔτ᾽ ἂν ἡμεῖς φαῖμεν. 
᾿ς Ἧ8ο οδ]οοῦ οἵ ἔδιο ῬΙδοπδβπι 'β, αὔνου Ῥγθιη βίην ἐπ 6 Νοραύῖνο 88 δὴ 

᾿ς ππηουηοοιηδηΐξ οὗἉ (Π6 σθηογαὶ ἴογιι οὗὁὨ ἔδ:6 βοπέθηοθ, ἕο μἷδοθ ἰξ αἶβο 
᾿ ἦκα οἷοβο οοπίρου τ {ἢ ἔδ6 νγοσὰ ἡ μΐοῖι ἰύ ἱπιτηθάϊαίο!  ὁΟΠοΘγΏΒ, 
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ὃ 264. β.ι Νοῦ ἴῃ {π6 βαῦιθ οἴδιϑθ. [Ι͂ἢ {18 οα86 ὑΠ6 τϑρϑεϊοι 
ΒΘΘΠῚΒ Δ] πηοβὺ ᾽ὅ ἰσγα ὁ ηδ]. 

ἌΡοΟΙ. 27 6, ὅπως δὲ σύ τινα πείθοις ἂν ὡς οὐ, κιτιλ., οὐδεμία μηχανή 

ἐστι. : 
Τορρ. 741 ἃ, μηδὲ τοῦθ᾽ ἡμᾶς λανθανέτω περὶ τόπων, ὡς οὐκ εἰσὶν 

ἄλλοι τινὲς διαφέροντες ἄλλων πρὸς τὸ γεννᾷν ἀνθρώπους ἀμείνους 

καὶ χείρους" οἷς οὐκ ἐναντία ὀρρυράνοννεος οἱ μέν γέ που διὰ πνεύ- 

ματα κιτιλ. 

ΟΥ Απέρβο νἱ. 1ο. Ρ. 142, οὔτε ὅστις οὐκ ἄλλα κατηγορεῖ ἢ ἃ διώκει ἐν 

πράγματι τοιούτῳ, πιστεῦσαι δήπου αὐτῷ ἀξιώτερόν ἐστιν ἢ ἀπιστῆσαι 

--ΎΒοτο οὐκ 5 ᾿ἰσυδϊο ηΔ]. 

ὃ 2θδ. Ρ. ΟΥὁ ῬτγΘροβιἐϊοη85. 

ΟΡΒάν. 278 ἃ, ἐν δὲ τοῖς διδασκομένοις... ἐν μόνοις τὸ ἐναργὲς εἶναι. 

Οὗ Τπο. 11], 5.3, ἐν δικασταῖς οὐκ ἐν ἄλλοις δεξάμενοι γενέσθαι ἢ ὑμῖν. 

ὃ 266. ο. Οὗ Οοπαποίίοηβ. 

ΞΘ γΙΡ. 210 ἢ, καὶ ἐὰν ἐπιεικὴς ὧν τὴν ψυχήν τις καὶ ἐὰν σμικρὸν ἄνθος 

ἔχῃ. 

ἃ. Οἱ ἄν. : ᾿ 

Ῥμάᾶν, 276 ", τῇ γεωργικῇ χρώμενος τέχνῃ ἂν σπείρας εἰς τὸ προσῆκον 

ἀγαπῴη ἄν κ-τ.λ. : 

Ἄροὶ. 31 ἃ, κρούσαντες ἄν με, πειθόμενοι ᾿Ανύτῳ, ῥᾳδίως ἂν ἀποκτεί- 

ναιτε. 

6. Οἱ ἔφη, ζο. 

ϑγτηρ. 175 4, καὶ εἰπεῖν ὅτι Εὖ ἂν ἔχοι, φάναι, ὦ ᾿Αγάθων.. 

ΤΌ. 190 ὁ, λέγει ὅτι Δοκῶ μοι, ἔφη, κιτ.λ. 

᾿ς δ 267. Β, Ῥροβυμηρίϊοη οἵ ἃ Νοῦμ, ψῃμθτο πὸ Ομδηρα οὗ Οοπδέσαο- 
ἐΐοη ὰ5 ἰπἰοσγθηθᾶ, ὈῪ ΟΡΙααθ δβ65 οὗ αὐτός. ὃ 

566 ἀπᾶον " ΒΙΠΑΙῪ βγαοίαγο, ὃ 222, ΔΌΟΥΘ. 

δ 208, Ο, ῬΙοδοπδβια ἴῃ βοηΐθποοϑ οὗ Οοπέγαβί, 

Ῥο]ῖο. 262 ἃ, τὸ ζητούμενον ἐν διπλασίοισι τὰ νῦν ἐν τοῖς αρίῤνκις εἰς 
τότε ποιήσει ζητεῖσθαι. 

Τορσ. 8οΡ ἃ, ἡμίσεια πόλις ἀντὶ διπλασίας. 

Τίμα, 30 6, ὀλίγοι τῶν πολλῶν. 

ῬΙθάο 58 ἃ, πάλαι γενομένης αὐτῆς πολλῷ ὕστερον φαίνεται ἀποθανών. 

ΤῸ, 7 6, ἐκ μείζονος ὄντος πρότερον ὕστερον ἔλαττον γενήσεται. 

" ΟΝ, ῥϑυβαρβ, Τπαογᾶ, ἐπ, 36, πόλιν ὅλην διαφθεῖραι μᾶλλον ἣ οὐ τοὺς αἰτίου... ἷ 



βορὰ ιϑ.ν ἄν ἂν μὴ τρόνρίν πο ν ὄσσηρῳ αὰ αἱκὲῳ ὅγη 30 

ΠΥ . 

ΠΥ Τγεῖαβ χχχὶ. 1,. Ρ. πω γονέων ἴρτοι πρότερον βελτίων γενόμενος 
περὶ τὴν πόλιν, ἐδαθεδρουκηφιώριθεπρλθῆ 

Ῥμαδᾶο 64 ο, ἐὰν ἄρα καὶ σοὶ ξυνδοκῇ ἅπερ καὶ ἐμοί. 
ΙΝ. 76 6, ἀναγκαῖον, οὕτως ὥσπερ καὶ ταῦτα ἔστιν, οὕτως καὶ τὴν ἡμε- 

Οὗ Χεη. Απαρ. 11. 1. 22, καὶ ἡμῖν ταὐτὰ δοκεῖ ἅπερ καὶ βασιλεῖ, Ἠοπι. 
ΤΙ νἱ. 46, δότε δὴ καὶ τόνδε γενέσθαι Τιαῖδ᾽ ἐμόν, ὡς καὶ ἐγώ περ, 
ἀριπρεπέα Τρώεσσι, (ατιἃ τὰοτο ἴῃ Ηοϊποτῖ, οα ῬΒεθάο 64 ο). 

9269. ᾿. ΡΙδοπδβτη ἴῃ εἰογοοέγροᾶ ρῃγαβοβ. 

ο Ῥμαάο οἱ ἃ, πολλὰ δὴ σώματα καὶ πολλάκις κατατρίψασα. 

ο΄ Βν. 99 Ὁ, πολλὴ καὶ μακρὰ ῥαθυμία. 
ο΄ 1. 79 6, ὅλῳ καὶ παντί (ρεγ Δ 05). 

Ἰορα. 823 6, μήτε ἐγρηγορόσι μήτε εὕδουσι κύρτοις ἀργὸν θήραν δια- 

πονουμένοις. (ΤἼἶ5 ῬΟΥΠΔΡ5 ΔΡΡΙΌΔΟΙΘΒ πθᾶγοῦ ἕο Ηγρουθοῖθ--- 
ἴον ΒΟ 566 ὃ 317, θεῖον.) 

ᾧ 270. ΤΡΙΟΜΒ ΟΕ ΘΈΝΤΕΝΟΕΒ :---ΟἬ ΑΝ ΘΕΡ ΟὈΝΒΤΕΌΌΟΤΙΟΝ. 

Α. 458 ἐο βθ5 οἵ Νοῦμπβ. 
ἃ. Νοιοιϊπδέϊγο ΑἸ βοϊαΐο.----ἶἰπ ὀχροειξίοη. 

Βορῖ, 266 ἃ, τίθημι δύο διχῆ ποιητικῆς εἴδη" θεία μὲν καὶ ἀνθρωπίνη 

κατὰ θάτερον τμῆμα, κατὰ δὲ θάτερον τὸ μὲν αὐτῶν ὄν, τὸ δὲ ὁμοιωμάτων 

τινῶν γέννημα. 
ΤῸ. 218 6, τί δῆτα προταξαίμεθ᾽ ἂν εὔγνωστον καὶ σμικρὸν .. .; οἷον 

ἀσπαλιευτής. 

8. 271. Ὁ. Τηνϑγείοη οὗ ρουθυμτηθπέ, 

Τμοεῖ. 192 ἃ, δεῖ ὧδε λέγεσθαι περὶ αὐτῶν, ἐξ ἀρχῆς διοριζομένους 

ἈΡοΐΪ. 21 ς, διαλεγόμενος αὐτῷ, ἔδοξέ μοι οὗτος ὁ ἀνὴρ κιτιλ. 

Τευσ. 8τι ο, ἀποβλέψας πρὸς τοὺς λόγους... ἔδοξαν... μοι... «᾿ 

ΤΌ. 922 Ῥ, ἀναγκαῖον δὲ εἰπεῖν, βλέψας κ-τ.λ. 

ῬΆΪΟΌ, 490 Ὁ, πάντες ὁπόσοι κτλ. ἀναγκαιότατον ἕπεσθαι τοῖς μὲν 

ῥώμην αὐτῶν κτλ. 

Τποωΐ, 173 ἃ, σπουδαὶ δ᾽ ἑταιρειῶν ἐπ᾽ ἀράς νὰ δα μι δόνι 

καὶ σὺν αὐλητρίσι κῶμοι, οὐδὲ ὄναρ πράττειν προσίσταται αὐτοῖς. 



932 ῬΙΘΈΒΤ ΟΕ ΙΡΠΙΟΜΒ5. [δὴ 272---275. 

ϑγιηρ. 208 6, οἱ δὲ κατὰ τὴν ψυχήν---εἶσι γὰρ κιτ.λ.---τούτων ὅταν 

τις κιτιλ, ν 

Οὐοτρ. 474 6, καὶ μὴν τά γε κατὰ τοὺς νόμους... οὗ δήπου ἐκτὸς τού- 

των ἐστὶ τὰ καλά. 

ἘρρΡ. ρό5 ἅ-Ὁ, ὡς ἄρα ὃ γευσάμενος τοῦ ἀνθρωπίνου σπλάγχνου..... 

ἀνάγκη δὴ τούτῳ λύκῳ γενέσθαι: 

Ἐπί μγᾷ, 281 ἃ, κινδυνεύει σύμπαντα... οὐ περὶ τούτου ὁ λόγος αὐτοῖς 

εἶναι. 

Οὐἰεϊαβ τοῦ 6, ἐκ δὴ τοῦ παραχρῆμα νῦν λεγόμενα, τὸ πρέπον ἂν μὴ 

δυνώμεθα πάντως ἀποδιδόναι, συγγιγνώσκειν χρεών. 

ὃ 272. ο. ὈΙβογοπύ σονθυητηθηΐβ, δἰ μου οὗ ἔμθιι τϑραϊαν, Ὀτουρῦ 
τοροίθιθν ᾿μΐο ὁΠ6 βθηΐθηοθ, 

Βδρ. 3178 ἃ, τοιαῦτα λεκτέα μᾶλλον πρὸς τὰ παιδία εὐθὺς καὶ γέρουσι. 

10. ρ66 ε, ὅταν πρὸς τοὺς ἔξω ἐχθροὺς τοῖς μὲν καταλλαγῇ τοὺς δὲ καὶ 

διαφθείρῃ. 

ΒΎΠΩΡ. 203 8, διὰ τούτου πᾶσά ἐστιν ἡ ὁμιλία... θεοῖς πρὸς ἀνθρώ- 

πους, καὶ ἐγρηγορόσι καὶ καθεύδουσι----ἴ 8 νγογ5 καὶ ἐγρηγορόσι καὶ 

καθεύδουσι τοίοΥΥπρ' ἴο ἀνθρώπους. 

Ῥμθᾶο 88 ο, εἰς ἀπιστίαν καταβαλεῖν οὐ μόνον τοῖς προειρημένοις 

λόγοις, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ ὕστερον μέλλοντα ῥηθήσεσθαι. 

ὃ 278. ἃ. ΟΒμδηρδ ἕο ἃ ργϑυΐοιβ οοηβύσιοίοη, 

ΒΘΡ. 413 6, τὸν ἀκήρατον ἐκβαίνοντα καταστατέον ἄρχοντα... ., καὶ 

τιμὰς δοτέον καὶ ζῶντι καὶ τελευτήσαντι, . « . γέρα λαγχάνοντα. 

ὃ 274. 6, Ομδηρθ ἰο ἃ αθηϊίνθ ΑἸ βοϊαΐθ. 

ἜΘΡ. 590 ἃ, ἄμεινον παντὶ... ἄρχεσθαι, μάλιστα μὲν οἰκεῖον ἔχοντος 

κιτιλ. 

Τιορρ. 755 ἃ, τούτους εἶναι στρατηγοὺς ..., δοκιμασθέντων καθάπερ οἱ 

νομοφύλακες. 

ὃ 275. ἴ, ΤῊ δΟ]]ονγίηρ τ βτηρ]θ Απδοοϊαΐμα, γθάποι]θ ἤο πὸ 
Ῥυϊποῖρ]9 τ μαΐθυθυ, 

Τορσ. 823 ἃ, εἴθ' ὑμᾶς μήτε τις ἐπιθυμία... ποτὲ λάβοι... «, μήτε 

ἐγρηγορόσι μήτε καθεύδουσι κύρτοις ἀργὸν θήραν διαπονουμένοις. 

Οὐἰεὰβ ττό ἃ, νεὼς ἦν σταδίου μὲν μῆκος, εὖρος δὲ τρισὶ πλέθροις. 

δ 276", ΑΑ. Α58 ἴο ΝΌΤΟΣ οὗ Νουηβ δηᾶ ῬΩΟΠΟΌΠΒ. 

8. 

Ῥμᾶο 62 ἃ, τυγχάνει τῷ ἀνθρώπῳ... .. ἔστιν ὅτε καὶ οἷς βέλτιον, 

ὌΠ. ͵ἢΨ ἬΝ ΝΥ ΡΥ δ. 



Ῥμαᾶο 82 ἃ, οἷ ἂν ἑκάστη ἴοι κατὰ τὰς αὐτῶν ὁμοιότητας τῆς μελέτης. 

βγπιρ. 207 ", ἐρωτικῶς διατιθέμενα περὶ τὴν τροφὴν τοῦ γενομένου, καὶ 
ος ὅτοιμά ἐστιν ὑπὲρ τούτων διαμάχεσθαι---- ΠΟΘ τούτων -- τοῦ γενο- 

Ῥτοΐασ. 345 6, οὐχ ὃς ἂν μὴ κακὰ πονῇ ἑκών, τούτων φησὶν ἐπαινέτης 

᾿ ΡΡ. 426 ς, ὡς ἀποθανουμένους, ὃς ἂν τοῦτο δρᾷ. 
ο΄ ΟΠ ΥΘΥΞΕΙ͂Υ ἰο {86 ἰαδὲ ἔνγο ̓ πβίδποθβ 

Βγτηρ. 187 6, προσφέρειν οἷς ἂν προσφέρῃ, ὅπως ἂν τὴν ἡδονὴν καρ- 

ΟἿ 

τ ΒΡ. 564 ἃ, θησαυροποιὸς ἀνήρ, οὖς δὴ καὶ ἐπαινεῖ τὸ πλῆθον. 
ο΄, 9276. Β. ΑΒ ἰο γεν. 

ἃ. ΟτΥἰρῖπαὶ οοπδέστιοξΐοη ἀραπάοποά, αἴζον ἱπέθγροβοα οἴδαβο, ἴῃ 
᾿ δΑνοῦν οἵ ἐδιδέ οἵ ἐμ ἱπέογροξθὰ οἴδιιβθ.ι (ΕῸΓ οἴμεν δρρὶ ἰοδίϊομβ οὗ 
᾿ Ἐδιο βαῦιθ ῥυϊηοῖρ]ο, 569 "“Αἰἰγαοίϊοη, δ 192-194, ΔΡοΥ6.) 

Ῥμερᾶο τοῦ ᾿, τὰς ὑποθέσεις τὰς πρώτας, καὶ εἰ πισταὶ ὑμῖν εἰσίν, ὅμως 

ο΄ ἐπισκεπτέαι σαφέστερον. : 

ὙῊΏΙ5 ομδηρθ 'β Θοτητηομπθβέ δέθου βιαοἷι ἱπέθυροβθα οἰδιιβ65 ἃ8 ΘΧΡΥΘΕ5 
δαμΐησ, βοοηυΐη, οὐ ἐϊιπκίης. 

Οὐδέ, 384 ὁ, ὅτι δὲ οὐ φησὶ κιτιλ., ὥσπερ ὑποπτεύω, αὐτὸν σκώπτειν. 

Ῥμάτ, 272 ἃ, παντάπασι γάρ, ὃ καὶ κατ᾽ ἀρχὰς εἴπομεν, .... ὅτι οὐδὲν... 
δέοι κιτιλ. 

Θοτρ. 493 Ὁ, τὸ δὲ κόσκινον ἄρα λέγει, ὡς ἔφη ὁ πρός με λέγων, τὴν 
ψυχὴν εἶναι. 

ἽἼρα. 128 ἃ, τὸ δὲ τρίτον, πᾶς ἂν τοῦτο νοήσειε, τὴν τοῦ σώματος εἶναι 

κατὰ φύσιν τιμήν. 

δ 277. Ὁ. Οσπείσποξίοπ ομδηρίησ ἔγοτα Τηβηϊέῖνο ἕο ΕἸ πο Ὑ  ΓΌ. 

ϑέγτηρ. 17} ὁ, τὸ... .. Ἔρωτα μηδένα πω ̓ἀνθρώπων τετολμηκέναι ἀξίως 

ὑμνῆσαι, ἀλλ᾽ οὕτως ἠμέληται. 
10. τϑ4 Ὁ, ἔστι... .. νόμος, ὥσπερ κιτιλ., οὕτω δὴ καὶ ἄλλη μία μόνη 

δουλεία ἑκούσιος λείπεται οὐκ ἐπονείδιστος. 

Ἀροΐ. το 6, τούτων ἕκαστος οἷός τε ἐστὶν ἰὼν εἰς ἑκάστην τῶν πόλεων 

τοὺς νέους, οἷς ἔξεστι τῶν ἑαυτῶν πολιτῶν προῖκα ξυνεῖναι ᾧ ἂν βού- 

λωνται, τούτους πείθουσι κ-τιλ. 

Τμοοῖ. 190 ἃ, αἱ μαῖαι δύνανται τὰς ὠδῖνας μαλθακωτέρας ποιεῖν, καὶ 

τίκτειν τε δὴ τὰς δυστοκούσας, καὶ ἐὰν νέον ὃν δόξῃ ἀμβλίσκειν, ἀμ- 

βλίσκουσι, 



984 ΡῬΙΘΈΒΤ ΟΡ ΤΡΙΟΜΒ5. [δὲ “78---αϑ:: 

ὃ 278, ο. Οοπβέγτιοξΐου. θορτη δγθϑ ἢ Οὐπϊαποίίοη. ον Βοῖα- 
ἔϊνο, αἴδοι ἰη θυ νθηθίοη οἵ ἃ Ῥαυυϊοὶρῖαὶ οὐ Αἀνθυ 1] οἴδτιβθ, 

Τασσ. ϑ8το ἃ, κελεύεις γὰρ δή με, τῆς αὐτῆς ὁδοῦ ἐχθοδοποῦ γεγονυίας 

πολλοῖς, ἴσως δ᾽ οὐκ ἐλάττοσιν ἑτέροις προσφιλοῦς .., μεθ᾽ ὧν δια- 

κελεύει με κιτιλ, ᾿ 

Οὐἰΐο 44 Ῥ, χωρὶς μὲν τοῦ ἐστερῆσθαι τοιούτου ἐπιτηδείου, οἷον » 

οὐδένα μήποτε εὑρήσω, ἔτι δὲ καὶ πολλοῖς δόξω κ-τ.λ. 

Οοτρ. 457 ", ἐὰν δέ, οἶμαι, ῥητορικὸς γενόμενός τις κἥτα ταύτῃ τῇ τ 

ἀδικῇ. 

ἜδρΡ. 530 Ὁ, ἄτοπον... ἡγήσεται, τὸν νομίζοντα... καὶ ζητεῖν κιτιλ. 

ΟΥἸΕῸΒ 114. 6, ἡ νῆσος αὐτὴ παρείχετο... τὸ νῦν ὀνομαζόμενον μόνον, 

τότε δὲ πλέον ὀνόματος ἦν τὸ γένος ἐκ γῆς ὀρυττόμενον ὀρειχάλκου. 

ᾧ 279. ἃ. Οοππίγιοίίοπ Ῥδρτιη ἸΥΣ ἢ ὅτι, αἴνον Ὑ 6 05 οὗ πὐρργενε ΟΥ̓ 
βαψίηρ, ἃ ΠΠΙΒῃθα πυιἐμουῦ γοραγὰ ἴο 1. 

Οογρ. 481 ἃ, αἰσθάνομαί σου ἑκάστοτε... ὅτι ὁπόσ᾽ ἂν φῇ σοῦ οὐ 

παιδικὰ καὶ ὅπως ἂν φῇ ἔχειν οὐ ΛΟΘΟ ΤΕ: διλκως 

Τιορρ. 892 ἃ, εἶπον ὅτι πρῶτον ἐμὲ χρῆναι πειραθῆναι κατ᾽ ἐμαυτόν. 

Οὐἱΐο βοὸ Ῥ, ἐροῦμεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι ᾿Ηδίκει γὰρ ἡμᾶς ἡ πόλις ; 

Ῥγοίαρ. 356 ἃ, εἰ γάρ τις λέγοι ὅτι ᾿Αλλὰ πολὺ διαφέρει. 

δ 280. Οἴξοῃ, ἕτοιμη {Π6 ἔγθα ΘΠΟΥ οὗ ἐμ8 ἀβὸ πίει οἶδα, ἀνὰ τυ (ἢ 
λέγω οἵ' εἶπον, ὅτι ὈΘΟΟΠΊΘΒ ἴῃ ΒΟἢ οοηὐοχίβ ἃ ΠΊΘγ6 ΘΧΡΙ Εἶν, 

ἜΘΡ. Κο1 ἃ, οἶσθ᾽ ὅτι τούτῳ ἂν διενεγκεῖν. 

ΑΡοΪ. 47 Ὁ, ὧν εὖ οἶδ᾽ ὅτι κακῶν ὄντων. 

ϑγτηρ. 175 ἃ, καὶ εἰπεῖν ὅτι Εὖ ἂν ἔχοι κιτιλ. 

ΤΌ. 180 ἃ, εἰπεῖν τὸν ᾿Αριστοφάνη ὅτι Καὶ μάλ᾽ ἐπαύσατο. 

ὃ 281. Ο. 4.5 ο Οτγαῦϊο ΟΡ] δ. 

ἃ. Ομ δηρθ ἔγοτῃ Τπάϊοαξίινο ἐο Τηβηϊῖνο Ογαίῖο ΟΡ] υδ. 

Οοτρ. 517 ο-ἃ, σὲ... οἶμαι... ἐγνωκέναι ὡς... ἡ μὲν ἑτέρα διακονικὴ 

ἐστίν, ἣ δυνατὸν εἶναι ἐκπορίζειν κιτιλ. Σ 

Ἐθρ. 391 ο-α, μηδ᾽ ἐῶμεν λέγειν, ὡς Θησεὺς... ὥρμησεν οὕτως ἐπὶ 

δεινὰς ἁρπαγάς, μηδέ τιν᾽ ἄλλον... ἥρω τολμῆσαι ἂν κιτιλ. 

Ομδυτη. τό4 ἃ, δοκεῖ τὸ γράμμα ἀνακεῖσθαι... ἀντὶ τοῦ χαῖρε, ὡς τούτου 

μὲν οὐκ ὀρθοῦ ὄντος τοῦ προσρήματος, τοῦ χαίρειν, οὐδὲ δεῖν τοῦτο 

παρακελεύεσθαι ἀλλήλους. 

ΤΔοθο5 τ 98 Ὁ, ἡγούμεθα... δεινὰ μὲν εἶναι κιτιλ." δέος δὲ παρέχει μὐλν 
δέος γὰρ εἶναι κιτιλ, 

ἜΡΎΤΥΝ ἮΝ ΣΣ ΨΥΨΟΒΒΡΟΣ ΨΥ Ἢ Ἣν ΤΌ ΨΨΨΎΡῊ Ὁ ΝΥ Ὁ ΤΡ, ἘΣ 



ὦ 6282. Ῥ. νερῶν δνο Ορέδξϊνο Ογαϊίο ΟΡ] απ. 
᾿ Ῥχοΐας. 321 ο-ἃ, εἰ. δέοι αὐτὸν κρίνεσθαι πρὸς ἀνθρώπους, οἷς μὴ παι- 
᾿ς δεία ἐστίν, ἀλλ᾽ εἶεν ἄγριοι. 

Ῥιμεᾶο 96 ο-ἃ, οὐδὲν κωλύειν φὴς πάντα ταῦτα μηνύειν... ὅτι πολυ- 

τ “- να “τ΄ ἀλλὰ γὰρ οὐδέν τι μᾶλλον ἦν ἀθάνατον 

ἐς  κατλ." καὶ ταλαιπωρουμένη.... ζῴη κιτλ, 

δ ϑἜὋἝἂλζττὼς-:.- εν πότερον τὸ αἷμά 

ο΄ ἐστιν κιτλ,, ἐκ τούτων δὲ γίγνοιτο μνήμη. 

Ὁ Ῥμάᾶν. 241 Ὁ, ὁ δὲ ἀναγκάζεται κιτιλ., ἠγνοηκὼς ..... ὅτι οὐκ ἄρα ἔδει 

᾿ ποτὲ ἐρῶντι... χαρίζεσθαι... .,, εἰ δὲ μή, ἀναγκαῖον εἴη κιτιλ. 

Ἶ ᾿ Ηρ. Μὰ. 301 ἃ, δόξαν εἴχομεν περὶ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ, ὡς ἑκάτερος ἡμῶν 

᾿ ᾿ς εἷς ἐστί, τοῦτο δέ, ὃ ἑκάτερος ἡμῶν εἴη, οὐκ ἄρα εἴημεν ἀμφότεροι. 

ο΄ Θογ. 512 8, λογίζεται ὅτι οὐκ εἰ μέν τις... ., τούτῳ δὲ βιωτέον ἐστὶ 
ο΄ καὶ τοῦτον ὀνήσειεν. 

ῬΆΠΟΌ. 41 ἃ, [εἴρηται] ὡς τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον ἄμφω δέχεσθον, καὶ 

ἘΞ ὅτι τῶν ἀπείρων εἴτην. 

[ Οβδστη. 156 ἅ--6, Ζάμολξις, ἔφη, λέγει ὅτι... οὐ δεῖ καλ, ἀλλὰ τοῦτο 

τ καὶ αἴτιον εἴη κιτιλ. 

ΤῈ εβουϊὰ θ6 ουβογυθᾶ, μουγουοσ, ἐπαῦ ἐμ Ορίδξῖνθ ἴπ {ἢ 686 ρδε- 
᾿ς ΒβΑροΒ ἴβ ποῖ 5' ΡΥ ἔπε οἴἶεοί οἵ Οτγδξΐο ΟΝ] απ : ἴου βοῖηθ οὔ ἐμ 
ΠΟ ῬδβΒαρῸΒ 816 ἴῃ Ῥγεβοπέ ἐϊτηθ. ΤῊΘ δ  ΥρΌ πο οὗἩ ἐμο Ορέδεϊνο τπὰτκα 
{8 ἐγαπβίεϊου ἔγοτη ἕαοξ ἐο ἱπίργθμποθ : ἴὲ ἱπαϊοδΐοβ ἐμαὲ τγὸ ἂγὸ ποῖ 

οἰ Ἰοὰ ἀρὸπ ἕο δοοορῦ δὴ δάάϊξϊομαὶ δββογέϊοη, θὰ οὐΪν ἐο ΦΌ]Π]οὺν 
ὉΠ6 δβέδρ {ὈγΊΠΕΥ ἰπ ἴπ6 αἰγθοίίοι δἰγθδαν βαρροβοᾶ, ΤῊ ἰβ ἐμ 

ΟΠ Ρεϊποῖραδὶ δοοουηῦ ἔο ὈΘ6 σίνθη οἵ ἐπιὶβ οἴδηρο οὔ οοπείσιοίίοι : ἴὲ 
Ος ΨΗΔΥ͂ 6, ΠΟΊΘΥΘΥ, ἐμπιδέ ἃ ΒῈ ὈΒΙ ἀἸΔΤΎ οδῖιβθ 15 ἐμ6 ἱπογθδβίηρ' πϑϑᾶ, 85 

ἐπ βοηΐθποθ ἀπυγὶπᾶβ, οὗ ταδυκίηρ {πΠ6 ἀοροπάθποθ ἀροὴ ἐμ ταδὶπ 
Ἄοομπρέγαοίίοη οἵ ἔθ Ἰδέ ἀπὰ ἐμθυθοσο τῆοσθ σϑιηοΐθ οἰδιιβοβ. 

δ 283. ο. ΤὴΘ ΘΟπέγαῪ σἤδηρθ, ἔγοση ἔμ Ορίδεϊννε Οταίο ΟΡ] αυα 
ἕο ἔδιο [παἀϊοκέϊνο, 18 ἴῃ Ῥ]αΐο ὙΘΥῪ Ὁποοιητηοι ; ΒΟ ἢ ἃ8 ἰβ Του πᾶ ἴῃ 

Τίμι, 18 ο, ἐτίθεμεν, μηχανώμενοι ὅπως μηδεὶς... γνώσοιτο, νομιοῦσι δὲ 

πάντες κιτιλ, 

Ε δ 284, ἃ, Ομαηρο ἔγοτι Ογρέδεϊνο Οτγαξϊο ΟΡ] αυα ἰο Τηβηϊεϊνο 

ο΄ Ρμαᾶο οὔ Ὁ, ἐμαυτὸν ἄνω κάτω μετέβαλλον σκοπῶν ..... ἄρ᾽, ἐπειδὰν 

κιτιλ., ὥς τινες ἔλεγον, τότε δὴ τὰ ζῶα ξυντρέφεται" καὶ πότερον 

κιτιλ,, ἐκ τούτων δὲ γίγνοιτο μνήμη καὶ δόξα, ἐκ δὲ μνήμης καὶ δόξης 

γίγνεσθαι ἐπιστήμην. 'ΤῊΪΒ Ῥαβδασο Θχθῃρ] 868 ὃ. αἰβὸ (γμοτο ἀῦ 
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ἴ5 φαοίοα). ΤᾺ ἠαβε!ολίίοπ οὐἨ {π|8 ζαγέμου ὁμδηρθ ἕο ἐδ 

Τηβηΐεῖνο 1168 ἐπ ἐμ ραγοπίμοίϊοδὶ ὥς τινες ἔλεγον, ὙΥ ΒΟ ἀΒΌΤΡΒ 

Βοσ ἔμ ᾿πῆμπθμποθ ῬΓΟρΡΘΥΪΥ ἄπο ἕο πότερον. 

ὃ 286. 6. Ῥαγίϊοϊ ρα] οἴααβθ, ἴῃ ἃ βοῃίθποθ οὗ Τωβηϊνο Οτγαίο 

ΟΡΙΐψαα, οπδηρσίηρ ηΐο Τηβηϊεῖνο. 

Ῥδάο 111 6, τόπους δ᾽ ἐν αὐτῇ εἶναι, τοὺς μὲν βαθυτέρους καὶ ἀνα- 

πεπταμένους μᾶλλον ἢ ἐν ᾧ ἡμεῖς οἰκοῦμεν, τοὺς δὲ τὸ χάσμα. .. - 

ἔλαττον ἔχειν. : 

ῬοΙΙϊο. 293 6, λεκτέον μεμιμημένας. . . , ἃς μὲν ὡς εὐνόμους λέγομεν 

ἐπὶ τὰ καλλίω, τὰς δὲ ἄλλας ἐπὶ τὰ αἰσχίονα μεμιμῆσθαι. 

ΟἿ, οπι. Π|. χυἱ. 535, Ἐν δ᾽ Ἔρις ἐν δὲ Κυδοιμὸς ὁμίλεον, ἐν δ᾽ ὀλοὴ 

Κήρ, ἴΑλλον ζωὸν ἔχουσα νεούτατον, ἄλλον ἄουτον, ἴΑλλον τεθνειῶτα 

κατὰ μόθον ἕλκε ποδοῖιν, Οἁ. νἱῖ. 125, ὄμφακες εἰσὶν ἴΑνθος ἀφιεῖσαι, 

ἕτεραι δ᾽ ὑποπερκάζουσιν. 

8 286. Ὁ. Τηνογβίοῃ οἵ {π6 Απίθοοάθηξ οἴδιιδθ, 50 ὑπαῦ ἔπ Ῥγοποίῃ 
ἴῃ ἰξ ἄοοβ ποὺ σοῖου ἰο ἐπ Βοίαξνο ἔογοροίηρ, Ὀαὺ ἕο βοπῖθ οὔπου 

γογὰ ἴῃ {π6 Ῥοϊδεϊγο οἰαιιβθ. 

ΤΠρρού. 2οῖ Ὁ, οἷς μὴ παρεγένοντό τινες... , τούτους δύνασθαι κιτιλ., 

ὙΓΠΘΓΘ τούτους γοΐογ8: ἴο τινες. 

Ῥῃθάο 70 6, ἄρα ἀναγκαῖον, ὅσοις ἐστί τι ἐναντίον, μηδαμόθεν ἄλλοθεν 

αὐτὸ γίγνεσθαι κ-τιλ. ;---αὐτὸ ΥΘΐΘΥΒ ἴο τι. 

1, γ818 219 ἃ, ὃ ἄν τίς τι περὶ πολλοῦ ποιῆται. .., ἄρα καὶ ἄλλο τι ἂν 

περὶ πολλοῦ ποιοῖτο ; 

Ῥμεᾶο τορ ", ᾧ ἂν τί ἐν τῷ σώματι ἐγγένηται, θερμὸν ἔσται 780. τὸ 

σῶμα. 

ΞγΤΩΡ. 204 Ὁ, ὃν δὲ σὺ φήθης "Ἔρωτα εἶναι, θαυμαστὸν οὐδὲν ἔπαθες. 

ᾧ 387. ΤΡΙΟΜΒ ΟΡ ΘΈΝΤΕΝΟΕΒ :--τΑ ΒΕ ΑΝ ΘΈΜΕΝΤ ΟΡ ΟΆΡΒ. 
ΑΝ ΟἸΑυβΕβ. 

Α. Ἡγρουραίοῃ. 

ΤΊ6 ἀϊερ᾽ αοουηθηΐ οἵ ἐπ παύαγαὶ ογᾶθυ οἵ νγουάβ, υΒ] ἢ 18. οα]]θα 
Ἡγρογραΐοῃ, 15 ποὺ οἵ φαρυϊοϊουβ δἀορύϊοη. Τύβ 186 18 1. ἔο ᾿ἱπόυθαβθ 
{Π6 (Δ  ΠἸγ οἵ τορυ]αύϊηρ {Π|6 ΘΙΩ ΡΠ 515; δηα 2. ὅο θη ]6 ἰδηρτδρθ 

ἴο τϑργοβοπῦ, ἴῃ ἃ ἄθρτθο, ὑπ στρ αἰ οὗ ὑπουριῦ, ὈΥ τηδἰκῖπρ' ὁη6 
ΘΧΡΙΘΕΒΙΟῚ ΠΙ ΘΥΑΠΥ οαύοἢ ἀΡ δηοίμον. 

ΤῊ Ἡνρουθαύοῃ τυ ΐο γθβα 8 ἕλοι ἐπ ο]οβο δάμουθποθ οἵ Ῥτο- 
Ῥοβί ϊοηβ ἴο ἐπεὶ οδ805 (566 θοίονν, ὃ 298) 'ἴβ ἕο ΡῸ θχοθρίέβα ἤοσα 
ἀμ6 δοοοιπΐ ἠπδὺ σίγθη, Τύ 18 ἔῃθ σϑβα]ῦ ΒΙΠΡΙΥ οὗ ἃ στδταημηβξϊοαϊ 
ΟΧΙΘΘΏΟΥ, 
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ΤῊ παᾶπιὸ Ἡγνρογβαίου μβδὰ Ῥθϑὴ σίνθη, ἀπὰ ἐμ ἕδος τϑοορτιϊβοᾶ, 
ῬΙαἴο᾿Β ονγῆ ἔπη. ϑοογαξεβ ἴπ ἔμ Ῥγοίαροτγαβ (343 6), ἴῃ σϑοςν- 
ἔδ6. ὀχρί ἀπδεϊοι οὗ ἔμ Ῥϑββᾶρθ οἵ Κἰτηοπὶθβ, βὰγβ ὑπερβατὸν δεῖ 

θεῖναι ἐν τῷ ᾷσματι τὸ ἀλαθέως. 

8.288. 4. ΟἸδιβεβ ἱπέοστηϊηρ!οα Ὀγ Ηγρεγβαίοη. 
ΝΠ τ. Ὁ “ἐλὰ μὰ τῶν ἃ γήντω δὲ ματα μὴ 
ΤΠ διαταραττέτω, 
Τρ. 86ο ἃ, ἀκουσίως δὲ ἑκούσιον οὐκ ἔχει πράττεσθαί ποτε λόγον---- 
ΝΠ τονε ἐς ἔχοι λὲγν ἀκά ἀωνοίων ἀμύννν ἐλένς 

᾿τεσθαι ἃτὸ Θοπηξογοβδησεά. 

Ἀροὶ. 26 ἃ, οὐ δεῦρο νόμος εἰσάγειν ἐστί. 

ς΄ [ιρέδποεβ ἔγεαπθπ!γ ΟσοΓ ἴῃ οἰδαβεβ ἱποϊἀθηξαὶ ἐο ἐπ6 τηδομί ΠΟΥῪ 
᾿ς οἴξδιο ἀϊαϊορτιο,---85 ἴῃ 

ΡΒ 71 ὁ, ἐγώ σοι, ἔφη, ἐρῶ, ὁ Σωκράτης. 
Βέγτηρ. 214 ο, ἀλλά, φάναι, ὦ Ἐρυξίμαχε, τὸν ̓Αλκιβιάδην. 

Ἀροὶ. 25 ς, εἰπὲ ὦ πρὸς Διὸς Μέλητε. ΞΘ τ ΠΑΥΪν 26 6, Μομο 71 ἃ, 

Βγμρ. 212 6, ἵνα. .. τὴν τοῦ σοφωτάτου καὶ καλλίστου κεφαλήν---- 
ἐὰν εἴπω οὑτωσί----ἀναδήσω----ὦὄρα καταγελάσεσθέ μου ὡς μεθύοντος : 

Ἴνο βεπέθηοοβ ἃτο ΒοσΘ οουπἰθσοβαηρσοᾶ, ΑΒ ΑἸοθδ6β σθἤθασεοβ 
ἔπθ ἴοστη οἵ πογὰβ στΐῃ ΥΒῖοἢ 6 ἱπέθπἀβ ἕο δοοοτηρϑην ἐδ 
στγουγηΐηρ οἵ ϑοογαΐῖθβ, μ6 ἰηξθστιιρὲβ Ηἰτηβ ἐο ᾿π5Έ  Ὑ ἔμθπη, 
διὰ ἄοεβ Ηἷβ θεβῦ ἴο οδιτυ οὐ ἐδ ἔνγο βθηΐθηοοβ ἐορθίμου, 
ΤΉ6β6, ἢ ὁπ μα Ῥϑθῃ ροβέροπθά ἐο ἐμὸ οἵδον, σου ᾶ Βανθ 
χυη----“ ΤῊδε ἔγοπι τοῦ οὐ μοδα ἐο ἐμ μθδὰ οἵ ἐπ υυϊξεβὲ διὰ 
μαπάδοτηοβέ οὗ τῆθη 1 ΤΩΔΥῪ ἰγαηβίου ἐμ 18 σαυ]δηα---76}} πὰ 
1 Ἐ}}8}} βὰν ἐδπιαΐ,---σπδὲ ἐμθὴ Ὁ Ὑν111 γοὰ τολκθ ἔπη οὗ πιὸ "ἢ 
Τὴ ἐγγίπρ ἰο ΘΔΥΤῪ οα Ὀοΐμ ἐοροίθοσ, μ6 Ὀγθακβ δπᾶ οουππέου- 
ομδησοβ ἔμοπι, ἀἰβεϊηστιϊβῖπρ ἐμοτὰ ἀουθε]658 ὈῪ ἀἰβδγθηοο οὗ 
ἴομθ, 

Ἔνθα 8ὸ υἱοϊοπέ ἃ ἐγαϊθοξίοη 85 {π18 μ88 18 Ῥδγ116158 ἴῃ ΗΌΤΊΟΣ, 

ᾧ 289, Ὁ, Οταπητηδέϊοδὶ σονογητηθηΐβ ἱπέθυτηϊ ρα Ὁ Ἡνρογθαίοη. 

ΤλΟθοΒ 105 ἃ, πρὸς τί τοῦτ᾽ εἶπες βλέψας ; 

ϑέγιαρ. τοι ἃ, ἔστιν... ὅ ἔρως ἔμφυτος ἀλλήλων τοῖς ἀνθρώποις, 

Ῥμάᾶν, 249 ἃ, ἔστι δὴ οὖν δεῦρο ὁ πᾶς ἥκων λόγος περὶ τῆς τετάρτης 

μανίας, 

Ῥοϊπεῖο. 300 8, ὑπὸ κακῆς βίᾳ φύσεως ἀπωθούμενα, 

ῬΉΣΟΡ. 19. 6, παῦσαι τὸν τρόπον ἡμῖν ἀπαντῶν τοῦτον, 
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ΟΥ Απάοο. 1. 30. Ρ. 5, τούτων οὖν ἐμοὶ τῶν λόγων ᾿ τῶν ὌΝ τί 

προσήκει; ΗΔ, 1ϊ. 134, ἔτεσι γὰρ κάρτα πολλοῖσι ὕστερον τούτων 

τῶν βασιλέων τῶν τὰς πυραμίδας ταύτας ἦν λιπομένων 'Ῥοδῶπις. 

δ 290. 6. Ῥτοποῦπβ (ποιηρμαῦϊο) ροξιροποᾶ Ὀγ Ἡγρογραΐομ. 

ῬοΙΠἶο. σότ Ῥ, τὸ μὲν ἐπὶ ταῖς τῶν ἀψύχων γενέσεσιν αὐτοῦ τάσσοντες 

-- ὙΠογ αὐτοῦ ὈΟΙΟΠρΒ ἴο τὸ μέν. 

Τπορί, τ66 ἃ, τὸν δὲ λόγον αὖ μὴ τῷ ῥήματί μου δίωκε---- ὙΠ 6 6 μου 

ῬΘΙΟ ΡΒ ἰο τὸν λόγον. 

Θοτρ. 469 ἃ, κἄν τινα δόξῃ μοι τῆς κεφαλῆς αὐτῶν κατεαγέναι δεῖν---- 

ΠΟΙ αὐτῶν ὈΘΙΟΠΡΒ (0 τινα. 

ῬΠωᾶο ὅο Ὁ, ὡς ἄτοπον. .. ἔοικέ τι εἶναι τοῦτο----ΤΠ0γῸ τι που] 

ΒΟΥΤΗΆΠῪ Πᾶν ἴοαπα 1.5 ρ]δθθ Ὀϑβί4θ ἄτοπον. 

Α φομπηοη ἔγ}6 18 {π6 ροβύροποιηθηῦ οὗ δῃ Απίθοθθηῦ τις. Ἔ 

Τηροί. 188 8, ἀνάγκη τὸν δοξάζοντα δοξάζειν ἢ ὧν τι οἶδεν ἢ μὴ εἴδο.. 

Οὐἷΐο 53 Ῥ, ἐὰν εἰς τῶν ἐγγύτατά τινα πόλεων ἔλθῃς. 

ὃ 290", οο. Οοντοϊδξνο ἐαολυθαρυνο δου. ἴουταον ροβύροποα ἰω 

Ἡγρουθαΐομ. 

ἈΡοϊ. 18 ἃ, ὥσπερ σκιαμαχεῖν ἀπολογούμενόν τε καὶ ἐλέγχειν. 

ΤΡ. 28 ἃ, οὗ ἄν τις ἑαυτὸν τάξῃ ἢ ἡγησάμενος βέλτιστον εἶναι ἣ ὑπ᾽ 

ἄρχοντος ταχθῇ. 

ὃ 291. ἃ. Αἄγουθβ πᾷ Ῥαγέϊοϊοβ ἀἰβρίαοοᾶ ὈγῚ Ἡγρουθαΐοη. 

Οὕτω. 

Τιορσ. 741 Ὁ, ἕν οὐδὲν οὕτω δύναμιν ἔχει παίδειον μάθημα μεγάλην---- 

ΠΟΥ οὕτω ὈΟΙοΠρΒ ἴο μεγάλην. 

Τηροῦ. 169 ὁ, οὕτω τις ἔρως δεινὸς ἐνδέδυκε---- ΠΟΥ 6 οὕτω ὈΘΙΟΠΡΒ 

ἴο δεινός. 

ὃ 292. Ἴσως. 

Τιορσ. 640 6, τάχ᾽ ἂν ὀρθῶς ἴσως μέμφοιτο. 

ϑ΄γΡ. 1094. 6, τάχ᾽ ἂν αἰσχύνοιο αὐτοὺς εἴ τι ἴσως οἴοιο κιτ.λ, Τπαῦ 

{π15. 15. ἃ ἐγαϊθούΐοη οὗ ἴσως ψγ ἴᾶν ρσγοιπᾶ [Ὁ ᾿πίουτϊηρ, 
1. ἴτοσα Π6 ΔΠΔΙΟΡῪ οὗ ἐμθ ρυθοθάϊηρ ἰηβίδποθ, 2. ποτα ἐπ 6 
ΤΑτ ]ΠἸαυἸγ οὗ ἐμ σοι παύϊοη τάχ᾽ ἂν ἴσως, δῃᾷ 4. ἴτοιη {Π6 
Ῥογίθοῦ ἀηΐδτα ] υν οὗ εἰ ἴσως, 

δ 293, Ἔτι. 

γΡ. 187 Ὁ, οὐ γὰρ δήπου ἐκ διαφερομένων γε ἔτι τοῦ ὀξέος καὶ 

βαρέος ἁρμονία ἂν εἴη--ττνν ὮοΥ 6 ἔτε 18 οοῃβίσιιοίοα ἢ οὐκ ἂν εἴη. 

ἀν ΥΨΡ 

ὙΠ ὙΡ  ΡΕΡ. ΤΑ Ὑ) ΨΥ ΦΥΨΨ 
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 Ἧπι. 53 ἃ, τὰς δ᾽ ἔτι τούτων ἀρχὰς ἄνωθεν θεὸς οἷδε. 

ῬΒιᾶν. 267 ο, Πρωταγόρεια δέ, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἦν μέντοι τοιαῦτ᾽ ἄττα ; 

᾿ ἌΡΟΪ. 35 9, μὴ οὖν ἀξιοῦτέ με τοιαῦτα δεῖν πρὸς ὑμᾶς πράττειν, .. 

τς ἄλλως τε μέντοι νὴ Δία πάντως καὶ ἀσεβείας φεύγοντα. ΤῊ 

τς ΡἮγΆβθ ἄλλως τε πάντως καὶ 5 τεπὲ ΔΕΌΠαΟΓ ἰο δἀπῖέ ἐμ6 υγογὰ5 
: μέντοι νὴ Δία, ὙΠΟ σου παν ἤουμὰ πὸ οἶμον σοπγοηϊοπξ 

Ρίδοθ. Ιὲ ἴθ Ῥδθοᾶιιβθ ἄλλως τε πάντως καὶ μαὰ ὈδοοΙηθ ἃ χοᾶ 
Ῥθγαβο ἐμδὲ ἴξ οδὴ βαδον ἐμὶβ ΤΊηθβὶβ τϊδμουὶ Ὀυϊηρίηρ {86 

ΟΠ ΒΘΠΒ6 ἴηΐο ἄἀουθέ. Τῃ ἐδπθ ἀϊβοηρσασοά μέντοι νὴ Δία Δηοΐμον 
 ἈΠΗΝΠΙΑΓ βοάθπθποθ (45 ροϊπίθα οὐ ὈγῪ (6 Ζυτνίοἢ οἀϊέοτβ, 90]]. 
Ῥῃαᾶο 65 ἃ, 68 Ρ, 73 ἅ, Ηδρ. 332 8,} ἰβ ἕο 6 σϑοορτι ϊξοα, 

ἕ Οὗ Αν. Νυῦν. 788, Τίς ἦν ἐν ἡ ματτόμεθα μέντοι τἄλφιτα ; 

᾿ς 8.395. Γε ἱηἰγυεῖνο. 
ο΄ ΟἾδο 48 8, ἀλλὰ μὲν δὴ φαίη γ᾽ ἄν τις οἷοί τ᾽ ἐἰσὶν ἡμᾶς οἱ πολλοὶ 

ἀποκτιννύναι. Τὶ τηϊσηξ βθθῖῃ δὲ ἢγβέ βίρῃξβ ᾿τργοόθα]6 ἐμαὶ ἐπῖβ 
γε Βμουϊά πο Ὀοϊοπρ ἰο ἐμ οἴδιιβο υτξμὶπ τ Β] ἢ“ 1 βέαπάβ. 
Βαυΐξ νὸ Βανθ στοιμπα [ῸΣ σϑοορτϊβίηρ ἃ ἐγαϊθοίίοι ΒΘΓΘ σ᾿. ἴῃ 
ἔμ βθιιβθ, Ὑγμϊο ἰβ πο Βεῖροὰ Ὁ γε ψἸῈ φαίης 2. ἰπ ἐδμθ 
ζαταΠαυτἐγ οὗ ἐμθ βοραθθποθ ἀλλὰ μὲν δὴ. . .. γε, 9011. ῬΗεράο 

Ἶ5 ἃ, Ἐπέμγρῆτο τὸ ἃ, Θόας. 492 6, 5ο6 ἃ: δηᾷ 3. ἱπ ἐπ οοη- 
βἰἀογαίίου ἐπαξ φαίη ἂν 1βῈ ποὺ ΘΟΠΒΟΙΟΌΞΙΥ ἴο 6 ΒΡθα ΚΟΥ ἃ 
Βοραγαΐθ οἴδιιβα ; ἐμαὶ ἴβ, 1Ὁ 15 ἃ ραγθῃξμθβὶβ 5ὸ δια αν {Παῦ τ 
ἄοοβ ποῦ ἱπέουττιρ ἐμ ἐμβουρηέ, [Ὁ 15 Ῥδγ8}16] ἰοὸ Ῥηβᾶο 59 ὁ, 
τίνες φὴς ἦσαν οἱ λόγοι; ἘΠΕΠΥΡΗΤΟ 15. ἃ, τί δ᾽ οἴει ἄλλο ἣ τιμή ; 

ϑέγτηρ. 216 ἃ, πόσης οἴεσθε γέμει... .. σωφροσύνης ; ἀπ ἰο ἐδ6 

ἱπβέδηοθ ποχὲ (Ὁ]ονΐηρ. (ΤῈ ἴθ ρἱαῖπ ἐμαὲ ἴῃ 411 ἔμιθβθ οαβθθ 
ἔπ6 πιρδηΐηρ ἄοοβ ποῖ δάπιῖξ οὗ βοραγαϊϊηρ οἱ ἐμ ρδγθη θεῖο 
εῖῦ ὈΥ Θοπιπ88,)ὺ Μογθονον τὸ ἤπὰ ἐμ ἂν ργθοθάϊπρ ἐπθ 
φαίη, ἃ8 ἴῃ Ῥερᾶο 87 ἃ, τί οὖν, ἂν φαίη ὁ λόγος, ἔτι ἀπιστεῖς ; 

Ῥαΐ ἂν οουἹᾶ ποΐ οοιητήθποθ ἔδ6 οἴδθβο {ἴ 1ξ ὙΤΟΓΘ ΘΟΠΒΟΙΟΟΒΙΥ͂ 
οὐ Τοραγάρα 88 ἀἰεἰϊποῦ. 

Θοτα. 492 6, ἀλλὰ μὲν δὴ καὶ ὥς γε σὺ λέγεις δεινὸς ὁ βίος. 

ᾧ 296. "Αν, απεϊοϊραΐοα Ηγρον θα ἰο8}}ν τ ἢ οἶμαι ἀηὰ ἐμ {Π͵ 9. 

ἈΡοΪ. 32 6, ἄρ᾽ οὖν ἄν με οἴεσθε τοσάδε ἔτη διαγενέσθαι : 

Ῥμαᾶο 64 "Ὁ, οἶμαι γὰρ ἂν δὴ τοὺς πολλοὺς... δοκεῖν. 
Βορῖι. 223 ἃ, τὸ προσῆκον ὄνομ᾽ ἂν ἡγοῦμαι καλεῖν αὐτόν. 



940 ῬΙΘΕΒΤ ΟΒ ΤΡΙΟΜΒ. [ὃ 297---Ὧ99. 

ΒΌΡΗ. 224 ἅ, οἶμαί σε, κἂν εἴ τις... . προὐτάξατο, καλεῖν οὐδὲν ἄλλο 

κιτιλ, ΠΟΥ ἂν ὈΘΙΟΠρΒ ἴο καλεῖν. 

Ἐπί γά, 294 ἃ, οὐκ ἂν οἴει ὁμολογῆσαι ἡμᾶς ; 

Ῥμάγ, 234 6, οἴει ἄν τινα ἔχειν ; 

ΤΊτ. 26 ", οὐκ ἂν οἶδα εἰ δυναίμην. 

ΟΥ̓ Ι5δὰβ νἱ]. 20. Ρ. 71, μὴ οἴεσθ᾽ ἄν, εἰ κιτιλ,, μήτ᾽ ἂν τὸν πατέρα... 

εἰσενεγκεῖν. Τμαο. ἱν. 28, οὐκ ἂν οἰόμενος αὐτὸν τολμῆσαι, Υἱ. 11, 

Σικελιῶται δ᾽ ἄν μοι δοκοῦσιν, . .. καὶ ἔτι ἂν ἧσσον δεινοὶ ἡμῖν 

γενέσθαι, υἱϊϊ. 103, οὐκ ἂν οἰόμενοι σφᾶς λαθεῖν τὸν παράπλουν. 

δ 297. 6. Ῥγεροβίϊομβ ροβύροηοα ὈγῪ Ηγρογραΐοηῃ. 

Τιαρρ. 11 6, ὡσαύτως δὲ καὶ ξυμπάσης δυνάμεως ὁ αὐτὸς πέρι λόγος. 

ΞΌΡ᾿. φόξβ ἃ, καί τισιν ἐν τοιούτοις εἴδεσιν. 

Ῥμερᾶο 83 6, οὐχ ὧν οἱ πολλοὶ ἕνεκά φασι. 

ΟΥ̓ Απάοο. 1. 117. Ρ. 15, ὧν ὑπ᾽ αὐτοῦ εἵνεκα ἐπεβουλεύθην. 

δ 298. ἢ Ῥτοροβι ἰομβ ἱπέγιιβῖνο ; ἐμαῦ 15, τϑίδϊ πο ἐπιοῖν Ρἷδοθ 
ποχὺ ἰο ἐμ Αἀϊοοίῖνο ργοῆχοϑᾶ ἰο ἐμοῖν ϑανδίαπεϊνο, ἐο ἔπι Θχοϊ αδίομ. 
οὗ Αάνοθβ δπᾶ {πὸ 1 υυμῖοι αυλ! ν ἐμαὺ Ααἀ]θοίίνθ. 

ΒΡ. 391 ἃ, οὕτως ἐπὶ δεινὰς ἁρπαγάς. 

ΤΡ. 395 Ὁ, ἔτι τούτων εἰς σμικρότερα, 

ΤΡ. 307 Ὁ, ὀλίγου πρὸς τὴν αὐτήν. 

ΞΎΤΙΡ. 195 6, ἑξῆς ἐν πάσαις ταῖς ψυχαῖς----οΥ ἐν ἑξῆς πάσαις. 

ΤΗροοῦ, 205 ὁ, ὀλίγον ἐν τῷ πρόσθεν, 

Ῥμερᾶο 70 6, οὐ περὶ προσηκόντων. 

ΤΡ. 110 6, πολὺ ἔτι ἐκ λαμπροτέρων. 

ἈΡοΪ. 40 8, πάνυ ἐπὶ σμικροῖς. 

Ῥμάᾶν. 245 ἃ, μηδ᾽ ἐξ ἑνός, 80 ῬοΙΙῖ6. 210 6. 

Οοτρ. 449 6, ὡς διὰ βραχυτάτων. 

Τοσρ. 876 Ὁ, ὅ τι περὶ σμικρότατα. 

ΟΥ Το, ἱ, 63, ὡς ἐς ἐλάχιστον χωρίον, 11]. 46, ὅτι ἐν βραχυτάτῳ, 

1014, ὅτι ἐπ᾿ ἐλάχιστον, ἷἱ. 23, ἔστι παρ᾽ οἷς, 35, πολὺ ἐν πλείονε 

αἰτίᾳ, νἱῖ. 36, οὐκ ἐν πολλῷ, 70, οὐκ ἐπ᾽ ὀλίγων ἀσπίδων, 412, οὐδὲ 

. καθ᾽ ἕτερα, ἃπα 80 50, μηδὲ καθ᾽ ἕτερα, διὰ οη 6 Βδῖὴηθ 

ῬΥΪΏΟΙΡ]Θ Υἱῖ, 72, ἔτι τὰς λοιπὰς ἴῸΥ τὰς ἔτι λοιπάς, 

δ 299. 

Νοίο, ὑπαὺ ῬΙαΐο ποῦ πῃ θα αΘΠΕῪ δαπηϊἐβ ΤΊ Θβ]5 : 6. Β,. 

ῬΠαγν, 230 ὁ, ἐν ἠρέμα προσάντει. 

Ηῖρ. Μα. 291 Ὁ, ἐν πατρός τινος ἰδέᾳ. 



Τοαα. 19] ἃ, ἐν, πα χων νον, 

ἌΡοΪ. το ἃ, απὰ 24 ἃ, ἐν οὕτως ὀλίγῳ χρόνῳ (οἴ. 1808 Υἱ. 33. Ρ. 59» 
ἐν πάνυ ὀλίγῳ χρόνῳ). 
ῬΒΙΟΌ, 20 Ὁ, πρὸς δὲ αὖ τοῖς. 

Τααα. 666 ο, εἰς μέν γε τὸ προάγειν. 

ΙΝ. γ20 ἃ, εἰς μὴν πόλιν. 
ΤΌ. 832 ο, σὺν ἀεί τινι βίᾳ, 
Ῥιαᾶο 509 ἃ, διὰ δὴ ταῦτα. 
ΡΟ. 35. 6, διὰ μὲν τὸ πάθος. 

ὁ δὴ εὐ ἐργνρίο. 
Ῥμάν. 238 ο, ὑπὸ αὖ τῶν... ἐπιθυμιῶν. 

ξ 800. Β. Ῥείτηαγυ ἱπέοπίϊομ οὗ ἃ βοηΐθποο βαβροπἀθᾷ Ὀγ ἱηέου- 
Ῥοβίἐϊοπ οἵ οἴδιξο οἵ (4) Οοπέγαβἑ ου (Ὁ) Ἐχρὶαπαδέϊομ. 

ο΄ 8. Οἴδαβο οἵ Οομέταβε ἱπίογροβϑά. 
 ἘΡΡ. 401 6, καὶ ὀρθῶς δὴ δυσχεραίνων, τὰ μὲν καλὰ ἐπαινοῖ κιτιλ., τὰ δ᾽ 

ο΄ αἰσχρὰ Ψψέγοι τ᾽ ἂν ὀρθῶς καὶ μισοῖ---- ΠΟΤῈ ὀρθῶς δὴ δυσχεραίνων ἰ8 

᾿ς ΞγΠΡ. 173 6, ὅπερ ἐδεόμεθά σου, μὴ ἄλλως ποιήσῃς ἀλλὰ διήγησαι. 

1Ρ, 170 6, ἔργον οὕτω καλὸν... ὥστε... εὐαριθμήτοις δή τισιν ἔδοσαν 

᾿ χοῦτο γέρας οἱ θεοί, ἐξ Αἴδου ἀνεῖναι πάλιν τὴν ψυχήν, ἀλλὰ τὴν 

τ΄) ἐκείνης ἀνεῖσαν---ἰ]16 ὥστε Ὀεΐης οοπεϊπιοα αὐ τὴν ἐκείνης ἀνεῖσαν. 

Τπεεί. 145 ἃ, ἀλλ᾽ ὅμως, τὰ μὲν ἄλλα ἔχω περὶ αὐτὰ μετρίως, σμικρὸν 

δέ τι ἀπορῶ---- ὙΠ οΥ6 ὅμως ἀρρεγίδίηβ ἰο σμικρόν τι ἀπορῶ. 
Ῥηξᾶο 69 ἃ, οἱ πεφιλοσοφηκότες ὀρθῶς. ὧν δὴ καὶ ἐγὼ κατά γε τὸ 

δυνατὸν οὐδὲν ἀπέλιπον ἐν τῷ βίῳ, ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ προὐθυμήθην 
γενέσθαι----ἸἸθγ6 ἔμ6 οομπδίχιιοίίοι οὗ ὧν ἴβ οοπιϊπυθὰ αὐ παντὶ 

τρόπῳ. 
ΤΌ. 81) ἃ, ἀλλὰ γὰρ ἂν φαίη, ἑκάστην... . ἀνυφαίνοι, ἀναγκαῖον μέντ᾽ ἂν 

εἴη, καὶ, Τῇ οδ]θοξίοι βἐαγίθα ὈΥ ἀλλὰ γὰρ ἂν φαίη ἰβ 505- 
Ραπᾶθα, Ὑ 116 Δ] ονγᾶποθ 18 πιϑᾶθ [ῸΓ ορροβῖίθ ἐγαῖι, ἀπὲ] 
ἀναγκαῖον μέντ᾽ ἂν κιτιλ. 

ΤΌ. τοῦ ὃ, τί κωλύει, ἄρτιον μὲν τὸ περιττὸν μὴ γίγνεσθαι... ἀπολο- 

μένου δὲ αὐτοῦ ἀντ᾽ ἐκείνου ἄρτιον γεγονέναι ; 

Τρ. 822 ς, ἄρ᾽ οὐκ οἰόμεθα γελοῖόν τε καὶ οὐκ ὀρθόν, ἐκεῖ γιγνόμενον 

ἦν ἂν τότε, νῦν ἐνταυθοῖ καὶ ἐν τούτοις γίγνεσθαι ; 

Ὁ 301. ». Οἴαιβο οἵ Ἐχρίαπδεϊου. ἰηἰουροερά. 

ϑγτωρ. 206 ὕ, οὐ μέντ᾽ ἂν σὲ ἐθαύμαζον ἐπὶ σοφίᾳ καὶ ἐφοίτων παρά σε 

--σβογο, ἰπ τιθδηΐηρ, οὐ μέντ᾽ ἂν σοο5. ὙΠ ἐφοίτων, {πὸ ἐθαύ- 

μαζον ἐπὶ σοφίᾳ Ὀοϊηρ ὀΧρΡΙ απαίουυ. 
ΗΕ 



942 ῬΙΘΈΒΤ ΟΡ ΙΡΙΟΜ8. [δ 302, 393. 

Ῥχγοίαρ. 335 6, τῶν δολιχοδρόμων τῳ διαθεῖν τε καὶ ἕπεσθαι. 

Ῥιμιάᾶν. 244 ἃ, ἡ μανία ἐγγενομένη καὶ προφητεύσασα οἷς ἔδει. 

Τρ. 648 6, πρὸς δὲ τὴν ἐσχάτην πόσιν ἀπαλλάττοιτο πρὶν ἀφικνεῖσθαι. 

Θοτρ. 512 ἃ, λογίζεται ὅτι οὐκ κιτιλ,---ϑη Θἰαθογαύθ 1ηβέδμοθ. 

ὃ 302. Τὴ οἶδ τυ ἴθ 8. γγ6 ΠᾶΥΘ ἃ5 1ΠΠπβέγ δ 015 

Οἵ ἃ. 
Το. νἱ. 68, ἐξ ἧς κρατεῖν δεῖ ἢ μὴ ῥᾳδίως ἀποχωρεῖν. Χοη. Ηδ]]. 

ὙΠ. 111... γ, ὑμεῖς τοὺς περὶ ᾿Αρχίαν .. .. οὐ ψῆφον ἀνεμείνατε ἀλλ᾽ ᾿ 

ἐτιμωρήσασθε. Ἰβοον. ΨΙ1]. 85. Ρ. 176, τοσοῦτον δὲ διήνεγκαν ἀνοίᾳ 

πάντων ἀνθρώπων, ὥστε τοὺς μὲν ἄλλους αἱ συμφοραὶ συστέλλουσε [ 

.. ἐκεῖνοι δ᾽ οὐδ᾽ ὑπὸ τούτων ἐπαιδεύθησαν, κχὶϊ. 118. ἢ. 257; αἱ ͵ 

μὲν οὖν αἰτίαι... ., διὰ μακροτέρων μὲν αὐτὰς διῆλθον, αὗται δ᾽ οὖν' 

ἦσαν. Ὥριη. 46 Οὐγ. 289. Ρ. 322, ἀρετῆς καὶ δείματος, οὐκ ἐσάωσαν 

Ψυχάς, ἀλλ᾽ ᾽᾿Αἴδην κοινὸν ἔθεντο βραβῆ. ὥορἢ. Απύ. 2Σ, τάφου.., 

Τὸν μὲν προτίσας, τὸν δ᾽ ἀτιμάσας ἔχει. 

ΟΥ̓. 

ΤΈυο. ἱ. 39, ἥν γε οὐ τὸν προὔχοντα καὶ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς προκαλούμενον" 

κιτλ,, 1. ΟἹ, περὶ ἣν ἡ. ̓ Αττικὴ ναῦς φθάσασα καὶ περιπλεύσασα. 

Ἡσοπι. 1]. χ. 3ο7, Ὅστις τε τλαίη, οἷ τ᾽ αὐτῷ κῦδος ἄροιτο, Νηῶν 

ὠκυπόρων σχεδὸν ἐλθέμεν. Βοῃ. Ῥε. Υ. 331, Πάντων μετασχὼν, 

καὶ τετολμηκὼς ἐμοί. Ξορῃ. Απέ. 557, Καὶ ξυμμετίσχω καὶ φέρω τῆς 

αἰτίας, 1270, τὰ δ᾽ ἐν δόμοις ἼἜοικας ἥκειν καὶ τάχ᾽ ὄψεσθαι κακά, Ἷ 

ΕἸ, 1154, ἧς σὺ πολλάκις Φήμας λάθρα προὔπεμπες ὡς φανούμενος 

Τιμωρός, Ὁ. Τ' 71}, Παιδὸς δὲ βλάστας οὐ διέσχον ἡμέραι Τρεῖς κέ 

νιν ἄρθρα κεῖνος ἐνζεύξας ποδοῖν. ΤΏΘΟΟΥ. 14, χχγ. 72, τὸν δὲ ὁ 

γέροντα... κλάζον τε περίσσαινον τ᾽ [ΑἸ11 κλάζοντε], Ἐρίρν. κῖχ. τ, 

᾿Αρχίλοχον καὶ στᾶθι καὶ εἴσιδε. 

ὁ 803, Ο, ῬεϊτηατΥ Τηξθπέϊοῃ οὗ ἃ βθηΐθηοθ βχρυθεβοα ἀραγὲ ἔτους 
{πὸ Ὑον"---(. 6. {Π16 νἱνῦπαι ῬυϊτηυΎ Ῥυθαϊοαΐθ ὅο θ6 βουρῃῦ πὶ βομθ. 
Οὐμον νγογά, ΟΣ ἴπ ἃ ῬαυθϊοΙ 8] οἴαιβθ.) 

ἘδρΡ. 495 ἃ, οὗ δὴ ἐφιέμενοι πολλοὶ ἀτελεῖς... τυγχάνουσιν---- ΜΓ ὮΘΥῸ. ὶ 

ἐφιέμενοι 15. {π6 νἱγίπα} Ῥυϊηατν Ῥυραϊοαξο. Ἷ 

ΤΗΘεοῦ, 142 6, δοκεῖ γάρ μοι ὀλίγον πρὸ τοῦ θανάτου ἐντυχεῖν αὐτῷ. 

ΤΌ. 173 Ὁ, πότερον βούλει διελθόντες ἣ ἐάσαντες... τρεπώμεθα ; 

ῬΙνϑάο 63 ὁ, ὅτι παρὰ θεοὺς δεσπότας πάνυ ἀγαθοὺς [ἐλπίζω] ἥξειν... 

διϊσχυρισαίμην ἄν. ΤἼΘ νἰγέυλ! Ῥυΐπαγν Ῥυθαϊοαῦθ' 18 δεσπότας. 

πάνυ ἀγαθούς. 

10. 63 ἃ, σκεψώμεθα τί ἐστιν ὃ βούλεσθαί μοι δοκεῖ πάλαι εἰπεῖν, ὙΠῸ 

νἱγέυ] ῬΥΠαΥῪ Ῥγραϊοαΐθ ἰβ βούλεσθαι, ποὺ δοκεῖ, 

10, ὅδ », ἢ... καὶ οἱ ποιηταὶ... «. θρυλοῦσιν, ὅτι... . ὁρῶμεν. ὙΠῸ 



ᾧ 304.1 ΟἈΡΕΝ ΟΡ ΟΒῸΒ ΑΝΡ ΟΠΑῦΒΕΒ. 3.48 
Ο Ῥ ΐπιασυ Ιαΐοπείου, νῖτ. τ ίο ἢ οοπηροίβ {86}, ἰβ ἐπ ἐδ 

τῷ ὄντι οοπποοίβ ᾿ἐβθ" τ ἐπ κείσεται οἰδαβθ. 

ΕΝ 88 Ὁ, οὐδενὶ προσήκει θάνατον θαρροῦντι μὴ οὐκ ἀνοήτως θαρρεῖν. 

Οὐ πὸ Τηβηϊεῖναὶ ξοπΐθπος θάνατον... . θαρρεῖν ἴμ6 νἱτέαα! Ῥεῖ- 

ΤΔΤῪ Ῥγραϊοαίθ 18 θάνατον θαρροῦντι----ἶν οἴ ποτάβ, ἰξ πγουϊᾶ 
 ΦΟΥΤΏΔΙΪΥ ΒΘ θάνατον θαρρεῖν, Ἰναῦ 8 Ομδηρσοά ἱπίο ἃ Ῥαγιϊοὶ αὶ 
οἴασδο ἔοσ ἐπι βαα οὗ ΠἰπΚῖπρ' ἃ ἔασ Ποὺ βεηέθηοο ἕο ἰδ. 

Ἔγπιρ. 207 ἃ, οὗτος μέντοι οὐδέποτε τὰ αὐτὰ ἔχων ἐν αὑτῷ ὅμως ὁ 

αὐτὸς καλεῖτα. ὙΠΟ ῬΥΏΑΥΥ Γη θη οι οὔ ἐπ βθῃξθποο ἴβ βαέϊβ- 
ἢρὰ αἱ ἔχων». 

ϑορΡΗ. 224 ἃ, οἶμαί σε, κἂν εἴ τις αὐτοῦ καθιδρυμένος .. .. προὐτάξατο, 
᾿ καλεῖν οὐδὲν ἄλλο πλὴν ὅπερ νῦν δή. 

ἌροΙ. 31 Ὁ, τοῦτό γε οὐχ οἷοί τε ἐγένοντο ἀπαναισχυντῆσαι παρασχόμενοι 
μάρτυρα. ἴπο οὐχ οἷοί τε οοππιοοίβ ᾿ἐ56 1 νυ ἢ παρασχ. μάρτ. 

Τη ἢ]Παδέγαδξϊοη, τσ βανο ἰπ Τυς, ;. 2, ἄδηλον ὃν ὁπότε τις ἐπελθών, 

καὶ ἀτειχίστων ἅμα ὄντων, ἄλλος ἀφαιρήσετα. Ἠάΐ. ἰϊ. 1534, οὐδὲ ὧν 

οὐδὲ εἰδότες μοι φαίνονται λέγειν, ᾿Χ. ΤῸ, τοῦτον δὲ κατέλαβε ὕστερον 

τούτων ἀποθανόντα κεῖσθαι. Ἤρτη. Οἀ. ἱν. 739, Εἰ δή πού τινα κεῖνος 
ἐνὶ φρεσὶ μῆτιν ὑφήνας ᾿Εξελθὼν λαοῖσιν ὀδύρετα. ἴδοι. Αγ. 470, 

τίς ὧδε παιδνὸς ..., παραγγέλμασιν νέοις πυρωθέντα καρδίαν, ἀλλαγᾷ 

λόγου καμεῖν ; ((π6 νἱγτέπα!] Ῥτεάϊολίο ἴῃ ἐπ Τηβηϊεῖναὶ βοπέίθποθ 

Βεΐηρ' πυρωθέντα), ἢ 40, παρ᾽ αὐτὰ δ᾽ ἐλθεῖν ἐς Ἰλίου πόλιν λέγοιμ᾽ ἂν 

φρόνημα νηνέμου γαλάνας (“ [Π6Υ6 οδτηθ νγμδὲ 1 Βῃοι!α 68}} ἃ βρί γἰ ν᾽ 
“ζο.---Ο τυ] Ῥτοάϊοαΐο ποῦ ἐλθεῖν θαΐ φρόνημα ν. γ.), 196, οὐκ 

ἔστι λαθεῖν ὄμματα φωτὸς τὰ δοκοῦντ᾽ εὔφρονος ἐκ διανοίας ὑδαρεῖ 

σαίνειν φιλότητι (ὙΠΘΤΘ ἴῃ ἐπ6 Τηβηϊεῖναὶ βεπέθμοο ἀθροπάϊηρ οἢ 
δοκοῦντα ἴδε υἱγίι] Ῥγράϊοαΐο 15 εὔφρονος, ποὲ σαίνειν---- ΥΒΙΟΝ 

ὙΪῈῊ βοοιηΐηρ-Κἰ παν Ποατέ ἔδυσηι ᾽ ἄς.). ϑορ!. Α]. 708, τήνδε δ᾽ 
ἔξοδον ᾿Ολεθρίαν Αἴαντος ἔλπίζει φέρειν----" Ὦ6 ἔδαγβ ἐπδὲ {818 ἴΌΓαν, 
ὙνΒἰοῖι [ὈΥ πιο Π8 ΤηΘΒΒΘ Πρ 7} ΒΘ ἱπίογργοίβ, νν1}} Β6 ἔδέδὶ ἐο Ηΐπι. 
Ηδφτγο ὀλεθρίαν ἰ5 ἔμο υἱγέπαι! Ῥυοάϊοαξο. 

304. Τὸ. ΟἸἰίαδηηιβ, οὐ Τηγογβο Ῥαγα]]ο  ἴδτὴ οὗ οἰδαβοθ δηὰ βθὴ- 
ἔθηοοβ, 

ἘρΡ. 438 ο, ἐπιστήμη δέ τις καὶ ποιά τις [ἐπιστήμη ἐστὶ} ποιοῦ τινὸς καὶ 

τινός, 

ΤΌ. 494 ὦ, πᾶν μὲν ἔργον πᾶν δ᾽ ἔπος λέγοντάς τε καὶ πράττοντας. 

Ἑ 2 



944 ῬΙΘΈΒΤ ΟΡ ΙΡῚΟΜΒ5. [δῷ 305, 306. 

ΒρρΡ. 591 ἃ, ὄντως κλίνης ποιητὴς ὄντως οὔσης" ἀλλὰ μὴ κλίνης τινὸς μηδὲ 

κλινοποιός τις. . 

ΞΡ. 186 8, οὐ μόνον ἐστὶν ἐπὶ ταῖς ψυχαῖς... . πρὸς τοὺς καλούς" 

ἀλλὰ καὶ πρὸς ἄλλα πολλὰ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις, 

ΤΙ». τοῦ ", οὔτ᾽ ἀδικεῖ, οὔτ᾽ ἀδικεῖται, οὔθ᾽ ὑπὸ θεοῦ, οὔτε θεόν. 

ΤΊιοεοί, 173 ἃ, νόμους δὲ καὶ ψηφίσματα λεγόμενα ἢ γεγραμμένα, οὔτε 

ὁρῶσιν οὔτ᾽ ἀκοίουσι. 

ΞΎΤΩΡ. 218 ἃ, δεδηγμένος τε ὑπὸ ἀλγεινοτέρου καὶ τὸ ἀλγεινότατον ὧν 

ἄν τις δηχθείη, τὴν καρδίαν ἢ ψυχὴν γὰρ δηχθεὶς ὑπὸ τῶν ἐν φιλο- 

σοφίᾳ λόγων. ; 

ΒΌΡὮ. 231 ἃ, καὶ γὰρ κυνὶ λύκος, ἀγριώτατον ἡμερωτάτῳ. 

αουρ. 474 6, καλόν τε καὶ ἀγαθόν, καὶ κακὸν καὶ αἰσχρόν. 

ῬΗδᾶο 102 ὁ, σμικρός τε καὶ μέγας... ., τοῦ μὲν τῷ μεγέθει ὑπερέχειν 

τὴν σμικρότητα ὑπερέχων, τῷ δὲ μέγεθος τῆς σμικρότητος παρέχων 

ὑπερέχον. 

ΤΌ. ὅρ Ὀ, τούτου καὶ μετὰ τούτου ὠνούμενά τε καὶ πιπρασκόμενα. 

ὃ 806. ὅο ἴῃ ΤΙδ]ορτθ. 

Θοτρ. 453 ἃ, (Α) πότερον ... πείθει, ἣ οὔ; (Β) Οὐ δῆτα [856. οὐ πείθει], 

ἀλλὰ πάντων μάλιστα πείθει. 

ΤΌ. 496 ἃ, (4) πότερον οὖν ἔτι πλείω ἐρωτῶ, ἢ ὁμολογεῖς κιτιλ. ; () 

ὋὉμολογῶ, ἀλλὰ μὴ ἐρώτα. 

Τὴ Τϊαΐοσιιο, πουγθυον, ἔμ ῬαΓ 6] ἴβτὴ 5 οὔξθη Ὀἰσθοῦ, ἱπδίθαα οὗ 

ΤΏνΘΙΕΘ. 

ἘρρΡ. 337 ο, (4) ἄλλο τι... ποιήσεις ; ὧν ἐγὼ... ἀποκρινεῖ ; (Β) Οὐκ 

ἂν θαυμάσαιμι" εἴ μοι σκεψαμένῳ οὕτω δόξειε. ᾿ 

ΤΌ. 428 ἃ, (Α}) τίς, καὶ ἐν τίσιν ; (Β) Αὕτη, ἡ φυλακική, καὶ ἐν τούτοις 

τοῖς ἄρχουσιν. 

ΞΡ. 267 ἃ, (4) Μιμητικὸν δὴ... ἀπονειμώμεθα" τὸ δ᾽ ἄλλο πᾶν ἀφῶμεν 

κιατιλ. (Β) Νενεμήσθω, τὸ δὲ μεθείσθω. 

ΟΥ Ἤσμι. Οά. νἱ. 170--1907, ΠΟΤ Οὐ ΕΒ6 15 15 ἀηβυγογ α ἴῃ οὐδ υ ὈῪ 
Ναδαβίοδδ,----α  0-- 4, ΘΟΥΤ ΒΡοπἀϊηρίο 187-90, Πα ΠΘ τοπιδί μου 
ἴο ἐμθ γοιηδϊπᾶθυ. Αμπᾷ “2 59}. Αγ, 622, 623, πᾷ 10. 1202--, 
ΚΑ. Μάντις μ᾽ ᾿Απόλλων τῷδ᾽ ἐπέστησεν τέλει᾽ Προτοῦ μὲν αἰδὼς ἦν 

ἐμοὶ λέγειν τάδε. ΧΟ. Μῶν καὶ θεός περ ἱμέρῳ πεπληγμένος ; “Αβρύ- 

νεται γὰρ πᾶς τις εὖ πράσσων πλέον. 

ὃ 8060, Οἴἶξεῃ, αἷβο, οἵ ἔνγο ροϊηβ ρα ὉΥ Α, εἶθ ἔουτηθυ ΟἿΪΥ 15 
ἰλκοη Ρ Ὀγ Β, 
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ΠΡ. 3410 (Α) οὔτε γὸρ ἄν με λάθοις κακουργῶν, οὔτε «πὰ, (Β) οὐδέ 

ΟΥ̓ ἂν ἐπιχειρήσαιμ. 

Ῥαρδυ 79 (Α) τί δὲ ἡ γνχό; ὁρατόν, ἣ ἀειδές ; (Β) Οὐχ ὑπ᾽ ἀνθρώ- 
πο Ν 

Ἦν. Μα. 203 6, (Α) τὸ πρέπον ἄρα τοῦτο λέγομεν ὃ παραγενόμενον 

: ποιεῖ ἕκαστα φαίνεσθαι καλά, .. . ἢ ὃ εἶναι ποιεῖ, ἣ οὐδέτερα τούτων ; 

(Β) Ἔμοιγε δοκεῖ (86. . μὰ 

Θοτσ. 462 ", (Α) ἐρώτα ἢ ἀποκρίνου. (Β) ᾿Αλλὰ ποιήσω ταῦτα. καί 

μοι ἀπόκριναι, ὦ Σώκρατες. 

": 8 807. Ε- Οοιηραταέϊνο δυρμαβίὶβ ἴῃ οο-ογάϊπαίθ Θχργθββίοῃβ 
᾿ς χπαδεκοᾶ Ἐγ {Π6 ογᾶον (τυ ϊο ἢ ἰβ οὕξοη ἐμθ σόνοσβο ἰπ Οτθοῖ οἵ τυ μδὶ 
᾿ ἐε νουἹὰ θὲ ἴπ ἘπρΠ 58). 
:: ᾿ Βπαρ. 113 6, καὶ δῆλόν γε δὴ ὅτι οὕτω διανοούμενος καὶ περὶ ἐμαυτοῦ 

καὶ περὶ ὑμῶν μαίνομαι. ΤὴΘ ΘΙ Δ518 18 οἢ ἐμαυτοῦ, ἀπὰ {ἢ 

ς΄) ὑμῶν ἴ5 υϊΐο ζαϊπί. 

ο΄ ΤῸ τ)5, νῦν οὖν νομίζοντες καὶ ἐμὲ ὑφ᾽ ὑμῶν κεκλῆσθαι ἐπὶ δεῖπνον 
᾿ καὶ τούσδε τοὺς ἄλλους, θεραπεύετε---1 ὙΟῸΣ τηδδίογ, 85 γε} δϑ΄ 

 ἔδιθ οἔδμογβ.᾽ 

ΟΡ. 185 6, τυχεῖν δὲ αὐτῷ τινὰ ἢ ὑπὸ πλησμονῆς ἢ ὑπό τινος ἄλλου 

λύγγα ἐπιπεπτωκυῖαν---- ἔγτοτη ΒΟΙῚΘ οδπι86, πιοϑέ ρῥγοδαδῖῳ τϑρὶθ- 
ἐἰοι. 

ΤΌ. 180 6, καὶ εἶδος καὶ ὄνομα---- (ἢ! 6 ο155 ἃ5 6 }] ἃ5 1:6 τηθτϑ πδιπγθ 

ἘΛΕΒΎρΡῆτο 5 ἃ, εἴτ᾽ οὖν φθόνῳ, ὡς σὺ λέγεις, εἴτε δ ἄλλο τι-τ-- ἴον 

Ὑγϑδέονου οασβο, ηροϑέ ργοδαδίῃ ἴον θηνγ. 

ἌΡοϊ. 39 Ῥ, καὶ ἐγώ τε τῷ τιμήματι ἐμμένω καὶ οὗτοι----“1 88 Ὑ76}} ἃ5 

ἐδον. 

ο΄ 8308, Ε΄ Ἡγείογου Ῥτγοΐογου : υΐθτο (1π ΟΥΠΟΥ τγοσγ 8) ἐΠ6 οὐάου 
οἵ ὀχργοββίου, [ο]ουνίηρ ἐμδξ οὗ ἐμβουρῃέ, τονθυβ68 {Π6 οὐ οΣ οὗ οοουτ- 

τϑηςο6 οὗ ἔμοΐβ,. 

Τπεεί. 162 ἢ, εἴπερ μέλλοιέν μοι ἐπιτρέψειν καὶ πείσεσθαι. 

ἌΡοΪ. το ἃ, ἀλλήλους διδάσκειν τε καὶ φράζειν. 

Θονρ. 414 8, γέλωτα παρεῖχον καὶ οὐκ ἠπιστάμην ἐπιψηφίζειν. 
Ῥμωάο 8ο ς, συμπεσὸν τὸ σῶμα καὶ ταριχευθέν. 

Τ᾽. τοο ἢ, ἐπιδείξειν καὶ ἀνευρήσειν. 

ΤΌ. 8) 6, πολλὰ καϑατρέψαε τοιαῦτα ἱμάτια καὶ ὑφηνάμενος, 
ϑέγιηρ. 190 6, τὰς... ῥυτίδας τὰς πολλὰς ἐξελέαινε καὶ τὰ στήθη 

διήρθρου. 
Β3 
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ΞΟ ΤΏΡ. 209 6, τίκτει καὶ γεννᾷ, 

ΤΊ. 73 6, γῆν ἐφύρασε καὶ ἔδευσε. 

ἌΡοΪ. 32 ", ἠναντιώθην ὑμῖν μηδὲν ποιεῖν παρὰ τοὺς νόμους καὶ ἐναντία 

ἐψηφισάμην. ᾿ 
ΟΥ, Ἠάι. νῖϊϊ. 114, ὁ δὲ γελάσας τε καὶ κατασχὼν πολλὸν χρόνον... 

᾽ ᾿ 
εἰπε. 

ὃ 309. α΄. Τηξοττοραύϊοι ϑιηθυρίηρ ἰαΐθ ἴῃ ἐΠ6 βοπέθῃοθθ Βυ {πΐ. 

ἈΥΤΑΠρΡΘΙΏΘΗὔ, 80 ΘΟΙΏΠΙΟΙ ἴῃ Β]αΐο, ἐπ6 βθηΐύθποθ σΘΏΘΥΑΙΪΥ σαΐῃβ 
απηϊτηδέϊοη, δα 105 Θιραῦϊο ραγί 15 ἀἰβυϊποῦγ πα ϊοαίθα, 

8. ὙΠ Νεραΐίνο. 

Ῥμαᾶο 8ο 6, ἐὰν μὲν καθαρὰ ἀπαλλάττηται κιτιλ.----οὐκοῦν οὕτω μὲν 

ἔχουσα κ.τ,λ. ; 

Ἦδρ. 402 ἃ, ὥσπερ ἄρα γραμμάτων πέρι τότε ἱκανῶς εἴχομεν ὅτε καλ. 

---οὐκοῦν καὶ εἰκόνας κιτ.λ. : 

ΤΌ. 581 6, τὸν δὲ φιλόσοφον ποιώμεθα τὰς ἄλλας ἡδονὰς νομίζειν... 

τῆς ἡδονῆς οὐ πάνυ πόρρω κ.οτ,λ,; 

ΤΡ. 587 ἃ, πλεῖστον δὲ λόγου ἀφίσταται οὐχ ὅπερ νόμου καὶ τάξεως ; 

ΤΡ. 590 8, ἡ δ᾽ αὐθάδεια καὶ δυσκολία ψέγεται οὐχ ὅταν τὸ λεοντῶδες.... 

αὔξηται ; 

Τοσσ. 830 ἃ, καὶ ταῦτα δὴ φοβηθεὶς... μὴ φαίνηταί τισι γελοῖα, οὐκ 
ἄρα νομοθετήσει ; 

Ῥγοΐαρ. 351 60, ἐγὼ γὰρ λέγω, καθ᾽ ὃ ἡδέα ἐστίν, ἄρα κατὰ τοῦτο οὐκ 
ἀγαθά : 

ΤΟΙΑ, ἃ, ἡδέα δὲ καλεῖς οὐ τὰ ἡδονῆς μετέχοντα :; 

Μϑπο 78 ο, ἀγαθὰ δὲ καλεῖς οὐχὶ οἷον ὑγίειαν κιτ.λ. ; 

ΤΡ. 88 ἃ, καὶ μὲν δὴ καὶ τἄλλα, ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν... εἶναι, ἄρ᾽ οὐχ 

ὥσπερ κιτιλ, ; 

ϑγτηρ. 216 ἃ, καὶ αὖ ἀγνοεῖ πάντα καὶ οὐδὲν οἶδεν, ὡς τὸ σχῆμα αὐτοῦ 

τοῦτο οὐ σειληνῶδες ; [ΤΠ Ζυτοἢ οαϊίουβ σῖνθ τοῦτο, οὐ σ. ἢ 

δ 310. ". ὙΥΠΒουὺ Νοραξίνο, 

ΞΌΡ. 233 0, δρῶσι δέ γε τοῦτο πρὸς ἅπαντα, φαμέν ; 

Ηρ. δία. 301 ὁ, ἐπεὶ καὶ νῦν, πρὶν ὑπό σου ταῦτα νουθετηθῆναι, ὡς 

εὐήθως διεκείμεθα, ἔτι σοι μᾶλλον ἐγὼ ἐπιδείξω κιτιλ. ; 

Οοτρ. 406 ο, τὸ πεινῆν ἔλεγες πότερον ἡδὺ ἢ ἀνιαρὸν εἶναι ; 

ῬΙΙΘΌ, 44. ἃ, οἶμαι τοιόνδε τι λέγειν αὐτούς, ὡς εἰ βουληθεῖμεν ὁτουοῦν 

εἴδους τὴν φύσιν ἰδεῖν, πότερον κ-τ.λ. ; 

ΠΕ ΨΎΨΘΙ ΣῪ ΡΥ ΨΝ 

ΣΟ ἐλ διδόναι λνοδος δύνων κόλλα, 



,312.1 ΒΗΕΤΟΒΙΟΑΙ, ΒΙΟΌΒΕΒ. 
Ῥυιο τς 6, ὁ κολιτικὺο ἄρ᾽ ἀιμέλειαν ἔχειν φαίνεται πότερα κατλι.; 

; τ ν δου δε ύσθναν, ἃ πρὸς Διός, ἣ καὶ κιτὰλ., μῶν 

( ποι νυ μὰ μυτν γ» ἀλοίνν ετὰ, τί δείσας ; ἴϑο 

Τοϊά. 6, ὑπερχόμενος δὴ βιώσει πάντας ἀνθρώπους καὶ δουλεύων, ---τί 
᾿ς ποιῶν ; [ΤΠ ΖατΊοΙ οἀϊίουβ ρῖνο δουλεύων" 
ΟΣ Ιχεῖαο χίν, 64. Ρ. 135, ᾿Αγόρατος τοὺς μὲν ἀπέκτεινε, τοὺς δὲ 

να ἐντεῦθεν ἐποίησε,---τίς ὧν αὐτός ; 

ἢ 311. Ἡ. ἘποΙτΕἶο τθοοπηπηθποῖηρ᾽, ΟΣ ΘΥΘπ ΘΟΤτηθποίησ,, 8 οἶδιιβθ. 

ΡΟ. 16 ς, θεῶν μὲν εἰς ἀνθρώπους δόσις, ὥς γε καταφαίνεται ἐμοί, 
τς ποθὲν ἐκ θεῶν ἐρρίφη. : 

1. 25 Ὁ, καί μοι δοκεῖ τις, ὦ Πρώταρχε, αὐτῶν φίλος ἡμῖν νῦν δὴ 

ΤΌ. 46 ς, ὁπόταν... τις τἀναντία ἅμα πάθη πάσχῃ, ποτὲ ῥιγῶν θέρηται 

Ε "πο νων να 

ο΄ Ῥαᾶο όρ ἃ, τί δὴ οὖν ; πώποτέ τι... εἶδες ; [8ο Οχοη. Βα ἐπε 
ς΄ 66. ρῖνο ἤδη οὖν πώποτέ τι εἶδες :} : 

Ἢ  ΟΥ Ὅοπι. ἀθ Οὐγ. 44. Ρ. 240, περιιὼν ὁ Φίλιππος. Ἰλλυριοὺς καὶ 

Τριβαλλούς, τινὰς δὲ καὶ τῶν Ἑλλήνων, κατεστρέφετο. 

ΒΩ ΠΑΥΙῪ ἂν ΘΟτητηθη 65 ἃ Ραγοηἐμϑέϊο οἴδιιβθ. 
Ῥμωᾶο 8) ἃ, τί οὖν, ἂν φαίη ὁ λόγος, ἔτι ἀπιστεῖς; (Ξ366. ΔΌΟΥΘ, 

ἢ 295) 
ΟΥ Ῥεπι. ΟἸγπέμ, Α. 14. Ρ. 13, τί οὖν, ἄν τις εἴποι, ταῦτα λέγεις; 

[80 οπο Ῥαγὶβ ΜΆ, τις ἂν Ζασίοι οἀϊέοτβ.] 

812. ἘπΒΕΤΟπΙΟΑΙ, ΕἸαυΒΕΒ. 

ΓΑ. Μοίομντγ. 

ΒοΡρ. 497 ἃ, ὧν ὑμεῖς ἀντιλαμβανόμενοι δεδηλώκατε ---- οἵ ἐΠο80 
[οὐυὐοοξϊοιι5], γοῦν δἰ!οραξίοι οὗὨ νι μΐοῖι μδ5 βμθυγοὰ τὴθ ἐμαξ᾽ ὅζο.. 

ϑγρ. 177 Ὁ, ἐνῆσαν ἅλες ἔπαινον ἔχοντες ---Θαυἰϊγαϊοηῦ ἕο ἐνῆν 
ἔπαινος ἅλεσι διδόμενος. Α βίγαῃσο πβέδπορ. 

10. 2ορ Ὁ, ἡ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ ὃν ἰόντι ὁτῳοῦν αἰτία----(Ὠδὲ ἰΒ5, ἡ 

τοῦ ἱέναι ὁτιοῦν αἰτία, 

Τμοεοί, 167 ὁ, ἀντὶ πονηρῶν ὄντων αὐτοῖς ἑκάστων χρηστὰ ἐποίησεν 

εἶναι καὶ δοκεῖν, 



948 ΡῬΙΘΈΒΤ ΟΕ ΙΡΠΙΟΜΒ5. [δ 313,314. 

ΤΗοοοί. 190 6, αἰσχυνοίμην ἂν ὑπὲρ ἡμῶν ἀναγκαζομένων ὁμολογεῖν ---- 

“Ἱ βου! ΡῈ δβϑῃδιηθᾶ δὲ ουν Ὀθίηρ' οοτη ρο!]οα᾽ ὅζο. 

ἈΡοΪ. 33 ὁ, χαίρουσιν ἐξεταζομένοις τοῖς οἰομένοις εἶναι σοφοῖς. 

Ῥῃαᾶο 88 ἃ, ὁ λόγος... . ὥσπερ ὑπέμνησέ με ῥηθείς---- [τ τϑοῖξαϊ 

οὔ {Π6 δυριτηθηῦ δ5 1Ὁ σγοῦθ τϑτηϊη θα τηρ. 

ΤῸ. 68 ἃ, τούτου ἀπηλλάχθαι ξυνόντος αὐτοῖς---- Ὀ6 γἱὰ οἵ {Π6 ΘΟ ΡΑΠΥ͂ 

οὗ {Π18.᾽ 

ΟΒδστα. 13 Ὁ, ἐκ τούτων οὕτως ἐχόντων. ὅ'΄ο Τιοσρ'. 959 6. 

Τορρ. 950 6, καλὸν ἔστω καλῶς καὶ μετρίως τὰ περὶ τὸν τετελευτηκότα 

γιγνόμενα---- Ἰοὺ 10 θ6 ἃ ογοαϊῦ ἐο Βανθ ἐμ οὔβθα ΐθβ απ ἀβοιηθὶν 

ΟΥ ἀθοθῃθ ρΡουξοστηθᾶ. 

ὃ 313, Β. Οδἰδομγθεὶβ, 

Ὑποπτεύειν ἴον “0 οχροοί. 

ΤΠθοῦ. τόᾳ4 ἃ, καὶ ἐγώ, νὴ τὸν Δία, ὑποπτεύω, οὐ μὴν ἱκανῶς γε συννοῶ. 

᾿Αμήχανος οὗ ΠΌΙΙΌΘΥ, 

ῬΠαΥ, 229 4, καὶ ἄλλων ἀμηχάνων πλήθη τερατολόγων τινῶν φυσέων. 

Δαιμόνιος. 

Οὐἰὐϊαβ 117 Ὁ, κάλλος ὕψος τε δαιμόνιον ἔχοντα. 

ὃ 314, Θαυμαστός, θαυμάσιος, μὰ5 ΤηΔηΥ σγαάαξίοηβ οἵἨ Οδἰδοινθβεῖο 
ταθδηϊηρ, 

α. “Βίχαηρο, “ ϑοσοηΐνο. 

ΞΡ. 182 6, θαυμαστὰ ἔργα. ὃ'ο 218 4, θαυμαστὰ ἐργάζεται. 

β. “Ἰποομιραγδῦ 16, “ ορ αὶ ;᾿ --- ΟἿ ἐπθ Ἰηϊθηίϊοη οὗ ϑ8ιρον- 
Ἰαΐϊυδηι688 Ὀδϊηρ γοξαϊηρά, 

ἈΡοΪ. 41 Ὀ, θαυμαστὴ ἂν εἴη ἡ διατριβὴ αὐτόθι. 

γ. ΟΥ̓ ἃ τϑοοιμηθη δύο Οὐ ἃ ἴθθι προ ΟΥ̓ δ ἈΒΒΘΥ ΙΟΙ, --- ἀ6- 

οἰάρα,᾿ “φαρ δεϊο,᾿ “ Ροβιεῖνο. 

Βγρ. 182 ἃ, ἡ παρακέλευσις τῷ ἐρῶντι παρὰ πάντων θαυμαστή--- 

“τηοβῦ ροβὶ γο ἰδ {π6 δῃοουγαρθιηθηῦ σίνοη ὈΥ 81]. 

Τίμι. 20 ἃ, τὸ μὲν οὖν προοίμιον θαυμασίως ἀπεδεξάμεθά σου---- ταοϑὲ 

ἀροϊάραϊγ ἀρργονοᾶ. 

Ἐπύγὰ, 283 6, θαυμαστῶς σπουδάζοιμεν ----  ΘΥΘ ΡΔΥ ΟΪΑΥΪΥ 
ΔΩΧίοιβ, 

Ρῃαᾶο 74 Ὁ, (4) φῶμέν τι εἶναι ἣ μηδέν ; (Β) Φῶμεν μέντοι νὴ Δία, 

θαυμαστῶς γε. θαυμαστῶς αὐδιῆρθ φῶμεν ποΐ εἶναι---- ΞΔΥ Υ68 

τηοβύ ροβι ἰνοὶγ. 

10. 92 ἃ, θαυμαστῶς ὡς ἐπείσθην ---- γγὰβ τηοϑὲ ἀφο ἀοα]γ οοηνὶπορᾶ. 

ΜΡ ΨΥ ΡΥ ΟΝ ΣΕΥ ΤΡ τὰ 
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ᾧ 815. Ὑπερφυῶς, καλῶς, σφόδρα, ἃγα αἶδο ἴπ ἐ6 βϑῖῃθ ὙΔΥ βορὰ 
ἴο Ἔχργθββ ἀδοίἀδεα αββουξϊοη οὐ δεβοηὶ (0 8 Δββθυ οι. 

Θοτα. 496 ς, (Α) ὁμολογοῦμεν ταῦτα; .... (Β) ̓Αλλ’ ὑπερφυῶς ὡς 
ο΄ ὁμολογῶ ---1 ἀρτοὸ τηοβὲ ἀφοϊ θά]. 

Ε ἢ Ῥμωδο 76 6, ὑπερφυῶς δοκεῖ μοι ἡ αὐτὴ ἀνάγκη εἶναι. 

ο΄ ῬΙΙο". 26 8, (4) ἄρ᾽ οὐ ταὐτὰ ἐγγιγνόμενα ταῦτα... μουσικὴν ξύμπα- 

ο΄ σαν τελεώτατα ξυνεστήσατο ; (Β)ὴ Κάλλιστά γε. ῬΓΟΡΔΌΪΥ δῃ 

ἱπέοττηθαϊαϊο βίθρ ἐο {18 Οδίδοβγθεῖβ ἷβ ἐμ 56 οἵ καλῶς λέγειν 
Ἢ ἴον “ἴο Β6Υ ἐτσαϊγ, 6. κ. Ῥμαγ. 227 "Ὁ. 

ΠΟ ΤῸ. 24 Ὁ, (4) ἀτελῆ δ᾽ ὄντε δήπου παντάπασιν ἀπείρω γίγνεσθον. 
τ΄ (ΒῈ Καὶ σφόδρα γε. 80 39 ε. 

ΟῬμᾶν, 263 ἃ, (Α}) εἰπὲ... εἰ ὡρισάμην ἔρωτα ἀρχόμενος τοῦ λόγου. 

, (Β) Νὴ δί᾽ ἀμηχάνως γε ὡς σφόδρα---' τηοϑὺ ἀφο ον γουῦ αἰά 

Γ᾿ 516. νέγαι. 
Ῥμερᾶο 62 ἢ, ὁ... λόγος... μέγας τέ τίς μοι φαίνεται καὶ οὐ ῥάδιος 

διιδεῖν, “ συμ ΒΟ βοταθ,᾽ ἱ. 6. " Ρευρ! οχίηρ. 

Ἑπυέξηγά. 275 ἃ, τὸ μειράκιον, ἅτε μεγάλου ὄντος τοῦ ἐρωτήματος, 

ἠρυθρίασέ τε καὶ ἀπορήσας ἔβλεψεν εἰς ἐμέ. 80 ΗΐΡ. Μα. 287 ἃ. 

δ 317. Ο. Ἡγρβυθοὶο. 

Ἐπέηγά, 303 ", ὀλίγου καὶ οἱ κίονες οἱ ἐν τῷ Λυκείῳ ἐθορύβησάν τ᾽ ἐπὶ 

τοῖν ἀνδροῖν καὶ ἥσθησαν. 

ἩΙρ. Μὰ. 295 8, ἀκριβέστερον τῆς ἁπάσης ἀκριβείας. 

Ιδρα. 823 6, μήτε ἐγρηγορόσι μήτε εὕδουσι κύρτοις ἀργὸν θήραν διαπο- 
γουμένοις----ἴ6 Βαρροδίεϊοι. οἵ ἔϊ6 αἰξογμδέϊνο εὕδουσι, ἴῃ ον 
ἴο τιδῖκο ἔπ ἀοπῖδὶ ἐοίαὶ, 18 Ὠυ ρου ο οι]. ΟΥὮ, Αὐἱβέ, Ἐπ. Χ, ἰχ, 
1τ, δεῖ... μήτ᾽ ἄκοντα μήθ᾽ ἑκόντα πράττειν τὰ φαῦλα. ϑορἈι. Απέϊρ. 

1τοϑ, ἴτ᾽ ἴτ᾽ ὁπάονες Οἵ τ᾽ ὄντες οἵ τ᾽ ἀπόντες. 

ὃ 318, Τὴ, Ἐουτηιϊεθ Ἔχργοββῖνο οὗ Οοπέοιηρέ. 

ἃ. Οὗτος. 

ἈΡΟΪ. 23 ἃ, τὰ κατὰ πάντων τῶν φιλοσοφούντων πρόχειρα ταῦτα 

λέγουσιν. 

ΟΥ̓ Ατὖ᾿ ΝΡ. 296, οἱ τρυγοδαίμονες οὗτοι, 960, τὰς κατὰ Φρῦνιν ταύτας 
τὰς δυσκολοκάμπτους [καμπάε]. 



350 ῬΙΟΘΈΒΤ ΟΕ ΙΡΙΟΜΒ8. [δ 419--323. 

δ 319. Ὁ. Ποῖος; 
Θοτρ. 490 ἃ, (Αγ) ἀλλ᾽ ἴσως ἱματίων [τὸν βελτίω πλέον δεῖν ἔχειν φή-] 

εννν (Β) Ποίων ἱματίων ;----- ΟἸοί 68, ἔογβοοῦᾷι "᾿ 

Οασπι. 174 Ὁ, (4) ἄρά γε ἣ [οἷδε] τὸ πεττευτικόν; (Β) Ποῖον 

πεττευτικόν ; 

ὃ 320. ο. ῬΙατΑΙ οὗ Β᾽ηριαν ΤΌΥΤΊΒ. 

Μϑμοχ. 245 ἅ, οὐ γὰρ Πέλοπες οὐδὲ Κάδμοι κ.τ.λ, 

Ῥμεᾶο 98 ο, ἀέρας καὶ αἰθέρας καὶ ὕδατα αἰτιώμενον. 

ΘΎΙΏΡ. 218 8, Φαίδρους, ᾿Αγάθωνας, ᾿Ερυξιμάχους. 

Ἤρρ. 387 Ὁ, Κωκυτούς τε καὶ Στύγας καὶ ἐνέρους καὶ ἀλίβαντας, 

Οὐ Ζβοι. Αρ. 1439, Χρυσηΐδων μείλιγμα τῶν ὑπ᾽ Ἰλίῳ. Τὸ 15 ἴτο- 

ααρηῦ ἴῃ ΑὐἹβίορμδηθβ : οἵ. Εοο]62. τούρ, ὦ Πᾶνες, ὦ Κορύβαντες, 

Ἀοἢ. 270, καὶ Λαμάχων ἀπαλλαγείς, δη. 963, Κύκνους ποιῶν καὶ 

Μέμνονας. Τῦ 5 ΘαΌΔΙΠΥ δρᾶ 1 ἃ Ξθηβ6 οὗ ἀϊρηϊν, ---ὰβ ἴῃ 
{πὸ αἰ γυδιηθῖο ἔγαρτηθπὺ οὗ Ῥιπᾶδν [Ρ. 224 οᾶ, ῬΊββθη], γόνον 
ὑπάτων μὲν πατέρων μελπέμεν γυναικῶν τε Καδυειᾶν ἔμολον, 80. 

Βδοομαβ {π6 βοὴ οὗ Ζθιβ δηᾷ Ξέθπιθίβ. 

ὃ 521. ἃ. ῬΕΥΙΡΒΓΑΒΙ5. 

Τιορρ. 953 6, θρέμματα Νείλου----ἴον Ἐργρίϊδηβ. 

ὃ 322. Ἐ. ΚΒ΄π2116 ᾿ηἰτοάιπορα 85. ἃ Νθίδρβου,---ἐ. 6. τι ἔπ 
Ῥανίϊοϊθ οἵ Οὐοτηραυίβοῃ οτηϊ θά. 

(566 {115 ποίϊοορᾷ ὈγῪ Ατἱβίοίο, Ἡμθὺ. 1171. χ--αὶ, θοτθ 6 ομαγδο- 
ἔρυῖβοβ 1Ὁ ἃ8 πρὸ ὀμμάτων ποιεῖν.) 

ἘΠΟΪΠΥΡΤΟ 11 6, οὐκ ἐγώ εἶμι ὁ ἐντιθείς, ἀλλὰ σύ μοι δοκεῖς ὃ Δαίδαλος. 

ΟἿ, βορῃ. Αἱ. τόρ, μέγαν αἰγυπιὸν δ᾽ ὑποδείσαντες τάχ᾽ ἂν ἐξαίφνης 

εἰ σὺ φανείης σιγῇ πτήξειαν ἄφωνοι, ΖΒο. Ῥ. Υ. 856, οἱ δ᾽ ἐπτοη- 

μένοι φρένας Κίρκοι πελειῶν οὐ μακρὰν λελειμμένοι Ἥξουσι, ΑὉ'. 394, 

ἐπεὶ διώκει παῖς ποτανὸν ὄρνιν, ἘπιτρΡ. ΒΔΟΟΝ. 1114, Πρώτη δὲ μήτηρ 

ἦρξεν ἱερία φόνου. 

ὃ 523, Ἐς ῬΙαΥ ρου ὙΥ οὐδ, 

ἘδΡ. 621 Ῥ, μῦθος ἐσώθη καὶ οὐκ ἀπώλετο; καὶ ἡμᾶς ἂν σώσειεν. 

ΒΡ. 185. 6, Παυσανίου δὲ παυσαμένου,---διδάσκουσι γάρ με ἴσα 

λέγειν οὑτωσὶ οἱ σοφοί. 

ΤΌ. το8 ο, Γοργίου κεφαλὴν δεινοῦ λέγειν. 

ΤΌ. 174 Ὁ, ὡς ἄρα καὶ ἀγαθῶν ἐπὶ δαῖτας ἴασιν αὐτόματοι ἀγαθοί----ἦτι 
ΔΤ αβῖοπι ἐο Ασαίμοπ, 

ἀμ με. ἜἜ Ψ ΡΣ 



314, 325. ΒΗΕΤΟΒΙ͂ΟΑΙ, ΡΙΟΌΒΕΒ. 351 
ἌΡΟοΪ. 25 ο, ἀλλὰ γάρ, ὦ Μέλητε, .. .. σαφῶς ἀποφαίνεις τὴν σαυτοῦ 

 ΠΉρροξ, 194 ὁ, κέαρ, ὃ ἔφη Ὅμηρος αἰνιττόμενος τὴν τοῦ κηροῦ ὁμοιό- 

᾿ Ῥμάο 80 ἀ, εἰς... τόπον... ἀειδῆ, εἰς Αἴδου ὡς ἀληθῶς. 

ΤΡ. 80 Ὁ, ἐάνπερ ἡμῖν ὁ λόγος τελευτήσῃ καὶ μὴ δυνώμεθα αὐτὸν ἀναβιώ- 

ς΄ σάσθαι. ΤΠθ Ἀἷδν ἀροὰ ἔπ υγογὰβ 1165 ἰπ ἐμεῖν σϑίθσθποθ ἰὸ 
ο΄ ἔδο καυδήεοξ οἵ {Π6 ἀἰδοιβίοῃ. 

ΤΙ 10. 92 ο, πρέπει γε εἴπερ τῳ ἄλλῳ λόγῳ ξυνωδῷ εἶναι καὶ τῷ περὶ τῆς 

ΓΟ Ϊμβᾷ. 802 6, δεινὸν γὰρ ὅλῃ γε ἁρμονίᾳ ἀπῴδειν ἣ ῥυθμῷ ἀρρυθμεῖν. 
ο΄ ΤᾺ. 808 ἃ, ἦν ἐν πολέμῳ μὲν ἄρα οὔτ᾽ οὖν παιδιὰ πεφυκυῖα οὔτ᾽ οὖν 

ο΄ παιδεία, 

Οὐ Ηοπι. 1. χὶϊ!. γ73, νῦν τοι σῶς αἰπὺς ὄλεθρος. 

ὃ 8324. Ο. Ἠεπαϊαάνγ5. 

ο΄ ο Ἠεπάϊδάγβ νυ ον ὀσσιγβ ἱπ Ρ]ΐο (Ὀο!οηρίηρ ἕο ἐπα Ἰαβὲ οἵ 
 ΤωθοκΒ ἴουν Κίηάβ,---οὔ, ποθ οὐ ϑόορῃ. Α͵αχ, 145) ἰβ ἐμβαῖ σθσο 

᾿ς ΚΥΠΟΉΥΠΩΒ ἃΓῸ βοέ εἶθ ὈῪ εἰάθ υυτῖμ (μ6 νἱονν οἵ Ἔχργοββίηρσ ἔμ ἰάθα 
᾿ς ΜΟΙ ἔργου. ΤῊΪΒ ταῖρι ΒῈ οδ θὰ ΒΒοίοτνίοαὶ Ἡθπάϊαγβ. ὙΠ 
᾿ς Ῥεμμοβέμθηςϑ ἰδ 15 ἃ ἕδυουσίίθ ἱπβέσυτηθηῦ οὗ δείνωσις. 

Ὁ Ραάο 98 ", τῷ μὲν νῷ οὐδὲν χρώμενον οὐδέ τινας αἰτίας ἐπαιτιώμενον. 
10. αἰ ἃ, συντετρῆσθαι τε πολλαχῇ καὶ διεξόδους ἔχειν. 

Οὐἴΐο 417 Ὁ, γυμναζόμενος ἀνὴρ καὶ τοῦτο πράττων. 

ϑόικ. 42). Ὁ, ἐκβάλλειν με ἐκ τῆς οὐσίαε καὶ τοῦ ἀληϑοῦε. 
Τίηι, 8) ἃ, ὧν οὐδὲν σκοποῦμεν, οὐδ᾽ ἐννοοῦμεν ὅτι κιτιλ. 

ῬΆΠΘΡ. 23 ἃ, τὴν ἀκριβεστάτην αὐτῇ προσφέροντα βάσανον καὶ ἐξε- 
λέγχοντα. 

Ιεασ. 953 ἃ, ἐπιμελεῖσθαι καὶ τημελεῖν. 

8 325, Ἡ. Τηξοττορσαίϊοι δηβυγογοᾶ ὈΥ ἔθ Βρθαῖκ ον ἢ ἰπιβο ], 

ΤῊΪΒ τῆδὺ 6 οἰ ]οὰ ΒΠοίονῖοαὶ Τηϊουτοραξίου Τιβ οδ]θοὺ ἰβ ἐὸ 
ΔΆ ὴ ἔΠ|6 δεξοπέϊοη, 

Ῥμερᾶο 73 6, λέγω δὲ τίνα τρόπον; τόνδε. ἐάν τίς τι κιτιλ. 

ἘΘΡ. 360 ε, τίς οὖν ἡ διάστασις ; ἦδε. μηδὲν ἀφαιρῶμεν κιτιλ. 

ἌΡΟΪ. 34 ἃ, τί δὴ οὖν οὐδὲν τούτων ποιήσω; οὐκ αὐθαδιζόμενος, ὦ 

᾿Αθηναῖοι, κιτιλ, 

ΤΌ. 40 ἢ, τί οὖν αἴτιον εἶναι ὑπολαμβάνω; ἐγὼ ὑμῖν ἐρῶ. 

Ῥτοίασ, 343 Ὁ, τοῦ δὴ ἕνεκα ταῦτα λέγω; Ὅτι κιτιλ, 50 ΟὐΓΡ. 45] 6. 



908 ῬΙΘΈΒΤ ΟΡ ΤΡΙΟΜΒ. [δ 325. 

Οἴου. 453 0, τοῦ οὖν ἕνεκα δὴ αὐτὸς ὑποπτεύων σε ἐρήσομαι, ἀλλ᾽ οὐκ 

αὐτὸς λέγω; οὐ σοῦ ἕνεκα, ἀλλὰ τοῦ λόγου. 

ΤΌ. 458 ἃ, ἐγὼ δὲ τίνων εἰμί ; τῶν ἡδέως μὲν ἂν ἐλεγχθέντων κιτιλ. 

ΤΌ. 487 Ὁ, καὶ ἐμοὶ εἶ εὔνους. τίνι τεκμηρίῳ χρῶμαι ; ἐγώ σοι ἐρῶ. 

οἶδα κιτιλ, 

Μοπο 97 6, πρὸς τί οὖν δὴ λέγω ταῦτα; πρὸς τὰς δόξας τὰς ἀληθεῖς. 

Τρ. ἼΟΙ 6, τίνος δὴ καὶ ταῦθ᾽ ἡμῖν αὖ χάριν ἐλέχθη; δεῖν φαίνεται 

κιτιλ. 

ΤΡ. 780 ἃ, τίνος δὴ χάριν ταῦτα εἴρηται; τοῦδε, ὅτι κιτιλ, 

Τὴ, 31 ἃ, πότερον οὖν ὀρθῶς ἕνα οὐρανὸν προσειρήκαμεν, ἣ πολλοὺς 

καὶ ἀπείρους λέγειν ἦν ὀρθότερον; ἕνα, εἴπερ κιτιλ. 

Οὐἰεαϑ 111 8, πῶς οὖν δὴ τοῦτο πιστόν, καὶ κατὰ τί λείψανον τῆς τότε 

γῆς ὀρθῶς ἂν λέγοιτο; πᾶσα κιτιλ. ἡ 

ΒγΡ. 2ού 6, πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. τί δὴ οὖν τῆς γεννήσεως ; ὅτι κιτιλ. 

[50 Ἡουιμδηη Ραποξπαίθβ, ΤῊΘ Ζατίο οαϊζουβ οῖνθ {Ππ6 ΘΏΒυΤῸΡ 
ἴο δηοίμου Βρϑδῖκου.) 



᾿ς Οείοδεγν, 1882. 

 ΦΙατεπῦοι 9 τεθ5, Φχίοτα, 

Α ΞΕΤΕΟΤΙΟΝ ΟΕ 

ῬΟΒΙΙΞΗΞΌ ΕΟῈ ΤῊΒ ὈΝΙΥΕΚΝΘΙΤΥ ΒΥ 

ἨΒΝΕΥ ἘΒΟΨΡΕ, 

ἊἋΤ ΤῊῈ ΟΧΕΟΚῸ ὈὑΝΙΨΕΒΒΙΤΥῪ ΡΕΕΞ595 ΜΑΚΕΗΟΌΞΕ, 

7 ῬΑΤΕΚΝΟΒΤΕΚ ΚΟΥ, ΙΟΝΌΟΝ. 

ΑΙ50 ΤῸ ΒΕ ΗΑΌ ΑΥ ΤΗΞ 

ΟΙΚΑΚΕΝΌΟΝ ῬΕΕΒΒ ΘΕΡΟΘΙΤΟΕΚΥ͂, ΟΧΕΟΚΌ. 

ΤΈΓΧΤΟΟΝΒ, ΟΕΠΑΜΜΆΑΉΒ, ὥο. 

(569 δ18ο ΟἸδσουᾶου Ῥ.θ85 ϑ'ϑσίθβ, ὕρ. 31,34.) 

Α΄ σγωξζ- ξηρά 1 ευίσορμ, Ὁν Ἡφξηγν Οεοῦρε 
Τλάδεὶ!, Τ1)., ἀπὰ Βοδετὶ βοοίι, Ὁ... δίχεμ Ἑαϊείοπ, Εενίβοὰ θὰ 
Αὐρτηεηίςᾶ, 1870. 410. οἸοίἢ, 11. τός. 

Α' ωὐῤίοιις σγεῖ- Ξηρίϊοα Τγοραδειέαγν, οοταριοά ΠΤ  ἐηθι ονῖοτῶς ῥέσωρ δε αόαψ θα δραδε α 
Α΄ Ῥγαεΐίεαϊ 7ηέγοακμείίογ ἐο Ογεεξ “4 εκεομέμαξζογε, 

ΒΥ Η. ὙΥ. Ομαπάϊετν, Μ.Α. ϑβεοουὰ Εδιείου. 1881. ὅνο. οἱοίῃ, 
1ος. 

“4 }αδέἔηε 7 έεέϊοκαγγ, ἰουπάς ἃ οα Απάγοννθ᾽ δαϊ- 
οπ οἵ Ἐτευπάᾶ᾽ς 1, 5ιτπ Ὠϊοιίοπατν, γονϊβε, οηϊατρεά. απὰ ἱπ ι 

ταυτί τεη ὈΥ ΟΠπματηϊίου Τ΄. 1δννΐ5, ΡΒ. Ὁ)., ἀπά Οβδιῖθς ϑδοτί, 
, Ῥτοΐεββου οἵ 1.5εἴπ ἰπ (οἰαπιθία (οἸερε, Νενν Ὑοσκ. 1870. 

4ἴ0, οἰοίξ, 1]. 55. 

7.1ε Βοοῖξ οΓ Τεύγειυ Κοοίς, ὃν ΑΡιυ Ἰ1- ἃ 
Μαγινῆη ἵδη απάῃ, οἱμετυνῖθε οδ!Ἱεᾶ ἘΑΡδὶ Ὑδηδηῃ. Νονν ἔἄγβι εἀϊϊεά, 
ψ δ Α᾿ Ὁγ Αἀ, Νευθαυε, 1875. 4αἴο. εἰοίδ, 2], 7.. δά. 

Β [9 



Ζ ΟΓΑΚΕΔΦΟΝ ΡΑ 255, ΟΧΣΟΚΡ. 

ΑἹ 7γεαέέξε ογι ἐδδ τι56 οὗ ἦε 7 ὁ)565 172 Πεόγοτυ. 
ΒΥ 8. Ε. Ὁήνευ, Μ.Α. ϑεοοπᾶ Ἑάϊείοη, Ἀδνίβεὰ δπᾶ Ἑπίαγρεά. 
τ88ι. Ἐχίτα ἔσαρ. ὅνο. οἵοίῃ, 75. 64. 

ἡ" εύγετυ “4 εεογιέπαΐζολ ο7, εαΐις, Ῥγουεγός, απ 
72οὐ. Ἐγ ΜΝ] ατα ΔΝ ΊΟΚοβ, 0.1. 1881, ΤοὴΥ ὅνο. 5{{Π{ σονεσ, 55. 

7 εξατγης «ϑγγίαφης: ςο]]δροσγιης Οὐδίγεπιὸγο, 
Βεγηβίείη, 1 ουβραοῖ, Ατσποὶάϊ, ΕἸεά ; εἀὐϊαῖς Ἀ΄ν, Ῥαγῆς 51}, 
ΞΕ, 

Ἑδϑο. 1-. 1868--70. 51}. ἴο]. φδοῖ, τἱ, 15. 
ΨοΪ]. 1, οοηίαϊηίηρ Εαβο, 1-- , 5π|. [0]. οἱοίι, 5]. 58. 

ΑΑ ῥγαείξεαϊ (ὐγαηρεραν οὐ ἐἦδ δαγτι5ξγ12.7,αγισμαρε, 
αἰταηρϑα ψ ἢ τείδγεπος ἴο πα ΟἸ]αββϑῖοαὶ Ταηρταρσεβ οἵ ἘΌΤΟΡΕ, ἴοτ 
1τῃ6 τ56 οἵ ἘπρΊ 5} Βιυάοηίθ, ΡΥ Μοηΐεγ ΝΥ ΜΠ απηβ, Μ.Α., 
Ῥχοΐδθϑου οὗ ϑαηβισιί, Ἐουτη ἙαΙοη, 1877. ϑνο. οἰοίδ, 155. 

“Α .ϑα»εξγε- ηρίςἁ 7)1εἼοτα7, ΕΔ ΕΥ 
απᾷ ῬΒΠΠοΪορίοα!Πν ατταησεᾶ, νυ ἢ βρθοῖαὶ γοίδγεπος το Οτεεῖς, 1 δίῃ, 
Οεπηδη, Αηρ]ο-ϑαχοη, Ἐπριθ, δηᾶ οἴπεσ οοσμαῖς πο Επτο 
1ληρσύαρσεβ, ΒΥ Μοηΐοσ ὙΠ] δάση, Μ.Α.,, Βοάρφη Ῥσοΐίδββοσ οἵ 5δῃ- 
δεῖ, 1872, 4ἴ0ο. οἸοίἢ, 4]. 145. 64. 

“Μαϊοῥάζλγνάγαν»,. ϑίογν οἵ Ναῖα, δῇ Ἐρίβοάβ 
οἵ ἰῃς Μαμά-Βῃάταία: [6 ϑδηβικτῖ ἰεχὲ, ἢ ἃ οορίουβ ΝΟσαΡυΪΑτΥ, 
δηά δῇ ἱπιρτγονεά νεγβίοη οἵ εαη ΜΙ πιδη᾽5 Τταηβίαἰίομ, ὈνῪ Μοπῖθγ 
ὙΠ αιηβ, Μ.Α. ϑεοομά Ἑάϊιίοη, Κονιβοᾶ δηὰᾶ ἸῶρνΣ 1870. 
8νο. οΟοίῃ, 155. 

μδακηγίαα. Α ϑαηβδκῆϊς Πγαπηα, ᾿π βονεη Ἀοῖΐϑ, 
Ἑαϊιεα ῬγῪ Μοηΐεσ ΝΥ ΠΠ]ατης, Μ.Α. ϑεοοπὰ Ἑάιιίοη, 1876, ὅνο. 
οἱοίῃ, 215. 

“4 ““ποίοτϑαχοη 7)Ἴοέογανγ, Ὀαβεα οὐ {πὸ ΜΘ. 
ΟοἸ]οοίίοη5 οἵ (Π6 Ἰαΐϊς Τόοβερῃ Βοβνοσίῃ, Ὠ.Ὦ., Ῥγοίδεβου οὗ Απρῖο- 
ϑάχοη, Οχίογά, Ἑαιιβα δηὰ βηϊαγρεὰ Ὀγ Ργοῦ. Τὶ Ν, Τοῖϊεσ, Μ.Α,, 
Ονθηβ ΟοἸ]ερε, Μαμπομοβίοσ. (Τὸ θὲ Ἴοπηρεἰεα ἴῃ ἔουτ Ραγίβ5). 
Ῥατὶβ 1 δηᾷ 11, 4ἴο. 155. εαοῃ. μι Ῥηνδιίἑελεά. 

“4 7εοίαπαϊε- τ ρζρ 7 Ἰοξίογανγ, Ὀαβθά οἡ {Π6 
ΜΆ. οοἸ]δοιίοηβ οἵ (η6 Ιαῖς Αἰομανὰ ΟἸθαθθυ. ἘπΙαγρεὰ δπᾶ οοπὶ- 
Ἐγος υγν Οα. νἱρίβεβοη. ΜΝ δὰ ΙἸηϊτοάυοίίοα, απᾶ [ΓΑ οὗ 
ἤήραις: ΟἸδασρυ, Ὀγ α. δΥεθΌς Ταβεηΐ, Ὁ.ΟΙ,, χτ8γ4. 4ἴο. οἷοί, 

81. γε. 

ΣᾺΣ ἘΠΕ ΡΨ» ΨΥ ΡΨ ΎΠΡΎΉ 



ΟΙΆΚΕΝΡΟΝ ΡΚΕ55, ΟΧΡΌΚΡ. ᾿ 

᾿ 4 Σίδε οΚ Εαρφηνά Ἡγονγάς ἐδ Εἰ 
τ ρος, ἐς οἌξαν σι ῥηρσοῦδ ἐδ θεοὶ Τρεϊανιάϊε. ἀδωώνς δῇ Ζ 

ἴοτπι οὗ ἂπ ἈΡΡΈΧΡιχ ἴο (ὃς ἂῦους. Βῃ ΥΥ. Ὑ. ἊΜ; 
ει ἰςῃεὰ, 2ς. 

᾿ “4 Ἡαπαδοος Ὁ ἐάε Ολέμοοε δαμσπασε. Ῥατῖς 
τς  καπὰ ΤΊ, Οταμητηδι δπὰ (Ἠτγεβίοιμαίηγ. ΒΥ͂- Ττηε5 ϑυτχωτηεῖβ. 

1863. ϑνο. Βα1 Ὀουηὰ, 1], 8ς. 

ΟΠ 5 δι νηιοίορίεαί Ζοϊείίοπανγ» ὁ {ἦε Ἑπσἄρά 
ΞΕ Ταπεπαρε, ἀτταυισεὰ οἵ δπ ΗϊΞίοτίςδὶ Βαβῖβί Βγ ὟΝ. ὟΥ. 5κεαῖ, Μ.Α., 

αὐὰ Βοκννοσίῃ Ρτγοΐδββου οὗ Απρίο-ϑαχοη ἴῃ {με ᾿ηίνευβιιν 
οἵ σαπιρτίάρε. 1882. «ἴο. οἴοίῃ, 2]. 45. 

Ῥατ ἸΥ͂., ςοπερεἰϊης τῃς ὙΥΟΙΚ, τος. δα. 

“4 Οὐπκεῖδε Εἰηημοίοσίραί Ζοίοέέοιαγν οἱ “ἦε 
τι τη συ ἀπηὰν Βγ ὟἜΥ. ΝΥ. 5Κεαὶ, Μ.Α. μμξα Οτονπι ὅνο. 

ΘΕΕΕΚ ΟἸΑΒΒΙΟΒ, ὥτο. 

Φξραιξὰ ΡΑΘΗ Κοίφιηϊαε. ἘἈξοδηϑβιῖ 1. Βγ- 
πνναΐεσ, Μ.Α. ορθαι ἴοοο αἀάϊίδε ξυπὶ Ῥιορεηῖς 1 δοστὶ τὰ 
Ἡετγδοϊεῖ, Ρ Ηἱρροοχσαίεϊ θεὲ Ὀϊδεία 1ἰυτι Ῥχίηιν, Ερίβίοϊδε 
Ἡεταοϊτεδς, γῇ 8νο. οἰοίῃ, ρῥτῖος ὅς. 

πο ααρεί ΑΔ (οπὶ οΣ μῦρα (οποογάδηςε ἴο {πε Οἀνε- 
: Οπιογ; {ο ψεϊοἢ ἰ5 αὐάεὰ 4 (οποοτάδηος ἴο 

τῆς Ἔα ἴῃ ἰῃς 1, Οἄγπβθευ, απὰ Ἡγτθηθ. ΒΥ 
τας ϑδήρτ ἡ τὸς οὗ τε αεπεγαὶ (ουηςῖ!, {]πἰνεγβῖιν 
Ῥυγρὰ. 1880. 4ἴο. εἰοίι, 1]. 15. 

"5 : 7.16 “2οέορσν, νυ ἃ τενίβεά Τεχὶ δπά 
Νοίςϑ5, αηὰ ἃ Ὠῖρεβὲ οἵ ΡΙαϊοηϊς Ιάἀΐοπιβ, ὉῪ [ἀτλε5 ΚΙ άεἸ], 

Μ.Α. 1878. ὅνο. οοιμ, 8, 64. 

Ῥώαίο: Ῥἀεόις, νυϊτν ἃ τανϑοὰ Τ εχ απὰ ἘπρΊ] 5} 
Νοῖεβ, Ὁγ Εάνναγτὰά Ῥοβίς, Μ.Α. 1:86ο. ϑνο. οἱοίι, 75. δώ. 

Ῥίαίο: ϑοῤῥίξςίες αμαὶ Τοἠἑέξρις, νυ ἃ ταν βοα 
Τεχι ὑπὸ ἘπρΊ5η Νοίεβ, ὉΥῚ 1.. Οδρθεῖ!, Μ.Α. 1866. ϑὅνο. 
οἰοία,1 

Ῥίαίο: 7 εαεέείμς, νυ ἃ τονιϑβεά Τοχὶ δπὰ 
Ἐπρ 5} Νοίεβ, Ὀγ 1.. σατρςε!, Μ,Α. Νεν Ἑάϊκτίοη ἴῃ τὰς Ῥχοβϑ, 

Β2 



4 ΟΓΑΚΕΔΜΡΦΟΝ }ΡΑ 5.5, ΟΧΣΟΚΡ. 

ΙΡιαίο: 7λε Τιαϊορεσς, ἰταπϑαϊεα ἱπίο ἘΠρΊ 5, 
ἢ Απαῖγϑεβ απᾶ Τηϊγοάποίίοηβ, ΌῪ Β. Τονεῖί,. Μ.Α,, ἴῃ5 
Ῥτοίξδεβου οὗ Ὅτεεκ, Α ποὺ σι ομ ἱπ 5 υομιτης5, τηράϊμσω ὅνο. 
1875. οἷοίῃ, 3]. 105. 

Ριαίο: 714ε Μοφῤιιδέάξς, ἰταῃϑ]αϊεα ἱπίο ἘπρΊ ΞΕ, 
ψἸ ἢ ἀπ Απαϊγϑῖβ ἀπὰ Τηϊτοάποίίοη, ΒΥ Β. Τονεῖς, Μ.Α, Μεάϊυπι 
ϑνο. οἱοῃ, 125. 64. 

Ρίαίο: 7μαᾶφχ ἐο. (οτιριϊεα ἴογ τπεῈ ϑεἊοοπά 
Ἑάδπίοη οἵ Ῥυοίθβεβοσ [ονει 5 Ττγαηϑίιίοη οἵ πὸ Τιαίορτιεθ, ΒΥ 
Ἐνεΐγη ΑΡΡοίὲ, Μ.Α. τ875. ὅνο. ρᾶρεσ σουύξεβ, 25. 64. 

Ταληεγάϊζαες: Τταμϑίαϊθα ἱπίο ἘπρΊ ἢ, ἢ [π- 
ἰτοδυοίίοη, Ματρὶπαὶ Απαϊγϑὶβ, ΝΝοῖεβ, απ Ἰπαΐσεβ, ΒΥ Β. Τοννείξ, 
Μ.Α., Ἀερίαβ Ῥγοίξεβου οὗ ατεξεῖς, 2 νοΐϊβι τϑϑ1. Μράϊππι ὅνο. 
οἸοίῃ, 1]. 1258, 

ΤῊΞῚ ἩΟΤῪ ΒΟΕΒΙΡῚ ΒΕ, ὅσο. 

726 οδν δ1όέ τη ἐἦσ φταγ ἤϊε Ξησἤε ἵἶδγ51οη,5, 
τηδᾶς ἔγοτηι ἰῃς 1 αἰαὶ  α]ραίε ὈῪῚ Τομη γοΠἢπε απ ΐ5 ΓΟ]]ΟΎΤΕΙΒ : 
εἀϊιεά Ὀγ 6 Ἀδν. [. Εουβῃδὶ} δπὰ 5ὲγ Ει Μαάάεπ. 4 γοΐϊβ. 1ἷ85ο. 
Εογαὶ 4ἴο. οἰοίῃ, 31. 35. 

ΑΙἸδ5ο τορυϊηθᾶ ἤσοσα 086 αθονθ, τὶ Τηϊτοαδποίζου αὐ 
ΟἸΟΒΒΑΙΎ ὉΡν Ὑν. ὟνΥ. ϑ5κοαύ, ΜΑΑ. 

7λ1ε Μειυ 7 )είαηεομέ τῳ. ΞΉσ δα, ἀσοογάϊηρ ἴο 
τῆς Μεγβίοπ ὈῪ Τομη ὙΥ̓γο θα, ἀθουῦξ Δ.Ρ. 1280, απᾶ Ἐενίβοα ὃν 
7Τομη Ῥυγνου, ἀροῦί αρ. 1288, Ἐχίτα ἴοσαρ. ὅνο. οἱοΐᾷῃ, 65. 

7116 δοοζς ὁ, “οὖ, Ῥεαΐρις, γουεγός, ΞΕ εεἶεο- 
δἰ α5ί65, αγ] ἐδ ϑοηρ' οΓ ϑοϊοηιονι: ἀοοοτάϊπρ' το ἴῃς ὙΥ̓γοΙβῖξα Ψεγϑίοα 
ταδᾶς ὈγῪ ΝΊΟΠοΙα5 ἀε Ἡετγείοσᾶ, ἀροὰὲ Ἁ.Ὁ0. 1281, δηᾷ Ἐδνίβοα ὈῪ 
7Τοδη Ῥυτχνου, δρουῦΐ αρ. 1388, Ἐχίσα ἔζαρ. ὅνο. οἴοίῃ, 35. 64. 

716 Ἡοῖν ιῤίἰε: δτὶ δχαςοῖ τεργίηϊ, ραρὲ ἴογ 
δε, οἱ {πὸ Αὐἰβοτίζεα Ψειβίοῃ ρα ἰβμρὰ ἱπ ἰμ6 γεασ τότι. 
ΘΙΩΥ 410. ΒΑ] θομπηά, 1]. 15. 

γρίης 7 εέαηηοηέηηὲ οχ ΝΜ εὐβίοηβ ϑεριπαρίηξα 
Τηϊογρτεΐαση βεσππάππι Ἔχθυρὶατ Ν᾽ αἰϊσαπατη Ἐοτηδθ δαἀϊίαπι, Αςοραϊς 
Ῥοιίογ νανϊοίαβ (οαϊοῖϊα ΑἸοχαπάτγιπι, Τοιηὶ {Π,| Ἑδιῖο ΑἸέοσα. 
18τηο. οἹοί!ι, 185. 



ΟΓΑΚΕΝΡΟΝ ΡΚΕ55, ΟΧΡΌΚΡ. Ρ 

: Πεχαῤῥογερε ησᾶε βυρεογβιηΐ; ϑῖνε, 
᾿ς Μείεγασι Τηϊεγρτεΐααν Οταεοοσπιπὶ ἰπ ἰοίϊῃπι Ν᾽ εῖυ5 Τεβίαμηδηΐυσα 
Ἑταρτιεηία. Ἑάϊάϊι ἘπἀοτίουΒ ΕἸεά, ΑΜ, 2 νοῖβ. 1867-187.. 
410. οἰοῃ, δὶ. δε. 

1τγὶ εαίνιογινε Ν εὐϑῖο απιίηυα 1 λίπα, οὰπν 
ῬαταρἈγαβὶ οαἶοςα. Ἑαϊάϊε Β. Ἴποτρς, Ε.Α.5. 1835. 
ϑνο. οἷοιἢ,, τος. δά. Ἵ ἘΠ ἽΝ 

11ὀγὲ Ῥεαρμογιε Ν᾽ εὐϑῖο ἀπιίαυα (σα ] ]ἶςα ε (οά. 
Μϑ. 'ὼ ΒΙΌΙ. Βοάϊείαπα δἀϑογναΐο, ὑπ οὑπὶ Ὑαιβίοης Μοείτϊοα 
αἰπίοηυς Μοπαπιεπιῖς ρετνεϊυεῖβ, ΝΌΩς Ρυίπνοτα ἀεβοτίρβίξ εἰ εὐϊάϊς 
Ἐχαποίξους Μίςδεὶ, ΡΒ. οςῖ. τ86ο. ὅνο. οἱοῖι, τος. δώ. 

Ζὰε Ῥιαύνες ἐπ Ηούγειυ τοϊδομέ οίμές. 1870. 
Οτοόν ὅνο. οἱοίι, 35. δώ. 

7λε οοξ οΓ Ἡνίράονε: τς ατεεκ Τεχε, ἐπε 
1ατπ νυϊραίε, ἀπὰ τπε Αὐἰμοσίϑεά ἘπρΊ ἢ Ν εγβίοη ; ἱτἢ δὴ Ιη- 
τγοδαςείου, Οττῖςαὶ Αρραγαίιι, απὰ ἃ (οιππιεπίατυ. Βυ ΔΝ απὶ 
το μον ρίαν Οὐεὶ Οοἰϊεσε, Οχίοσὰ ; Ἀξοῖοσ οἵ Αϑβεη, ἔββεχ. 

, 4ἴο. εἰοίῃ, 125. 6ώ. 

72ὲ βοοῖξ ο77 Το. ΑΔ ΟΒαϊάες Τοχί, ἔγτοπι ἃ 
ἴηυς Μ5. ἴπ τῃς Βοάϊείαπ 1 ἴθγαγυ ; υυύτῃ οἵμεν Καθ ηῖςαὶ Τεχίς, 

ἸῈἢ Ὑταπεϊδιίοης, απὰ (π6 Πα. Ἑάϊεοὰ ὃγ Αἀἁ. Νευδδαεῖ, Μ.Α. 
1878. στόν ὅνο. οἱοίι, ὅ-, . 

“4 (ονη» μίαν οἱ ἐΐε Βοοῖ οΥ Ῥγουεγός. Ατιτι- 
Βυϊεὰ το ΑΡταμαπι 1Ρη ἘΖτα. Ἑαϊιεὰ ἔτοπι ἃ Μαπαβοτὶρέ πὶ ἴδε 
ΝΑ Τλῦτατυ ὃν 5. Ε. θήνεσ, Μ.Α, ΟἋτόν ὅνο. ραρεγ οοόνεσ, 

35. 

Τἴογαε ᾿εύγαΐεας εἰ 7 αἰ» αάζεας, ἃ Ἷ. Τϊσμείοοι. 
ΦῸῊΝ Ἑάϊίοη, γΥ ΚΕ. Οαπάεὶ!, Μ.Α. 4. νοΐβ. 1850. ὄνο. οἰοία, 

15. 

Νουπηε 7 δεζαγεογέτ»: Ογαδιδ. Ἀ τ 55: ΠΙΟΤῸ ΠῚ 
Οοάΐϊςαπι Τεχίυβ ἴπ οτγάϊης 1ο ἀϊξροβίεῖ. Αορεάϊς οοἸϊδεῖο 

Οοάϊεῖο Βιραίιϊε, Ἑάϊάῖι Ἑ. Ἡ, δοκεῖ, 5.1.8. Τότ ΠΠ.. 186. 
ϑνο. Βαϊ τόσγοοοο, 2]. 1.29, σώ, 

Ἄῆουπηε 7 εείαγμεμέμης σγαφοθ. Αςοδάσππι ραγα]- 
Ἰεία 85. ϑετὶ Ἰοςα, ἤδοποη νεΐυβ οαρίτυἱοταπι ποίατίο εἴ οαποῦαβ 

Ἑυκεδί!. ἰς Οαγοῖυβ 1Ἰογὰ, 8. ΚΤ. Ρ. Ε., πεοῆουῦ Ἐρίβοορυβ 
Οχοηίϊεπείβ, 1ϑτηο. οἴοί, 3-, 

{ ! ΤῈΘ 581)6 ΟὉ Ὑγε τ Ὡβ ῬΩΡΘΙ, υνἱοὰ Ἰατρε τολγρίη, οἷοί, τος, 



6 ΟΓΑΚΕΝΡΟΝ }ΑΚ15.5, ΟΧΤΟΚΡ. 

Δ Νουηηε 7 εἐαγροηίμηςξ Ογαόοσ Ἰαχία Ἐνοπηρίαγ 
ΜΙΠαπατα, 1: 8πιο, οἱοίῃ, 25. 64. 

ΤΡῊΘ βδῖὴθ οἷ τυγὶἐξηρ; ῬΌΡΘΣ, νυ Ἰτῆ ἴαγρε τηατρίη, οἷοί, 95. 

Ευατιροίϊα ϑαςγα (γαδοδ. ἴσαρ. ϑὅνο. ᾿πηρ, 15. 64. 

7ε Ογεοος 17εέαρησρέ, ψἰ (ἢ6 Ἐδαάίηρθ 
φἀορίεα Ἐγ ἴῃς Ἀδνίβειβ οὗ ἴπ6 Αὐἱμοτίβεα Ὑ Ἔγβίοι :--- 

(1) Ῥίοα ἰγρε. ϑεοοπᾶ Ἑάϊείοη, να Ματγρῖπαὶ Ἐδίθγεποαβ. 
ΘοΥ ὅνο. οἷοί, τος. 64. 

(2) Τοηρ Ῥυμηεσ ἰγρθ. Ἐραρ. ϑὅνο. οἱοίι, 45. 6ά. 
(2) ΤῊε βαπιθ, ου υυυϊτηρσ Ῥάρεσ, Ἡ τυνϊᾶς τηαγρίπ, οἱοί, 155, 

(ανοῖ 77ιεγαίογίαρης: τῆς εαγ]θϑὲ (αίϊαϊορσιια 
οἵ τῆς Βοοῖκϑβ οὗ ες Νεν Τοβίατηεης, Ἑάϊιεα τ Νοίεβ δπᾶ ἃ 
Ἐδοβίπα]α οἵ (ῃ6 Μϑ. ἱπ ἰῃ6 Ατηρτοβίδη Γρσαιυ αἱ Μίδη, Ὀγ 5. Ῥ. 
Ὑτορεῖε5, 11..Ὁ, 1868. 4ἴο, οἱοίῃ, το5. θά. 

ἘΑΤΉΞΒΕΚ ΟΥ' ΤῊΞῚ ΟἩΞΟΗ, ἄο. 

52 ΑἹ ἐπαριαςίμδ: Ογαΐζογις ἀραϊΐροέ ἐΐέ “1 γέαη15. 
τ ἀπ Αοόουπε οὗ ᾿ϊ5 116 ῬγΥ ΝΥ ΠΠ]απὶ Βτσαι, Ὁ... 1872. 
Οσόνη ὅνο. οἷοί, 95. 

δ Ὰ, Α΄ ἐλαρασίμδ: “ἰ δέογίεσαξ Π77γ ἐξέήγερς, ἀςςσογάϊηρ' 
ἴο ἴῃς Βεηεάϊοιίης Τοχί. ΝΠ δὴ Τπἰγοάποϊίοη Ὁ. ΝΥ Πα Βτίρης, 
Ὁ... 188ϑι. Οτονη ὅνο, οἱοίῃ, τος. 6. 

δὲ “πρηεέζρα: διοίρεξ “1 »εη1-  οαρίαγε 7 γεαΐξδοξ, 
απ τῆ6 Αοἰβ οἵ [6 ϑεοοπᾶ Οουηοὶ οὗ Οταῆρο. ΠΝ δὴ ΤἸηΐτο- 
ἀποζίοη ὈΥ ὙΠ] ατα Βγίρμς, Ὁ... Οτοόνη ϑὅνο. οἷοί, 95. 

716 (αριοϑις 97 ἐἦε γε θη} Οορογαξ (Ορρεγεοῖῖς 
οὗ Νίοαβδα, (οηβίδῃςίπορ]θ, ΡΒ οβαβ, αηὰ Ομαϊοθάοῃ, σὑϑ877. στόνῃ 
8νο. οἱοίῃ, 25. δώ. 

“Νοέος ογε ἐζε ( αϑιογις οὔ ἐἦε 1 γε ον σομογαΐ 
ἩΚΎ ΕΙΣ ΒΥ ΜΠ απ Βτραι, Ὁ.Ὁ, 1882. Οτονῃ ὅνο. οἷοί, 
55. 6α. 



ὉΓΑΚΕΝΡΟΝ ῬΚΕ55, ΟΧΤΟΚΡ. Ἴ 

ἽΝ “ἐγεδὲ ᾿εοῤὴ “4 ἐεχαγιαίγίρὲ ἐε Χ 77 0 γο- 
Ἴ ᾿ Ἑς. ῬΌβευ, Α.Μ. Τοπιὶ ΠΠ. τϑόϑ8. ϑνο. οἱοίῃ, 

δ “γελίεῥίξοοῤῥ 4 εχαηπαίγερ ἐγε.7). οαγιγεῖς 
ππι. Ἀσοεάυηϊ Εἰ ἐᾷ ατία πεοῦοη Τταοίαϊυς αὐ 

ΤῬίαοοπαῃ Πυο. ἴξ ὁ Αὐυδετίυτα Ῥ, Ε. Ῥαβεν, 
ἈΨΜ, Τοπιὶ ΠΙ|. 1872. ϑνο. κῆρ κν 

᾿ ΟΟνε μὲ ΑἸ γελέεῤίτοοῤῥ (4 εχαηαίγέρἑ (ογε»εομέαγτὶ 
; ἦε ἔπεας Ευαηρείεερι αυδα βυιρεγϑυπε ϑυτίαοα Ε Μ55. δρυὰ Μυ3. 

᾿ς Βπίδη. εὐϊάϊτ ΕΚ. Ῥαγπε ϑι ἢ, ΑΜ. 1858, 4ἴο. οοἴι, 11. 2ς. 

7. Ξτα»ιδ, ἰταπιϑίαϊεά Ὀγν ΕΗ. Ῥαγπα ϑπ|ῖι, Μ.Α. 
2 νοΐ, 1850. ὅνο. εἱοίῃ, 145. 

3: Ἐῤάγαεμε δὺγί, Ἀδθυΐαα Ἐρίβοορί Εἀεββεηί, 
το οὗ ρυροίοκας ρον γρν τους να Ἑ Οοάά. ϑγτίαοῖβ. Μ55. ἱπ 
Μάαξεο Βηϊίαπηΐοο εἰ ΒΙΒοἴμεςα Βοάϊεΐαπα αβϑεγνδῖϊβ ῥγίπηι5 εὐϊάϊξ 
1.1. Ονεγθεοκ. 1865. ὅνο. οοίδ, 1ἱ. 15. 

Ἐμϑεδίμο᾽ Ξρίίαεέϊεαζ δέον, δοοογάϊηρ ἴο 
ἴδε ἱεχὲ οἵ Βυτίοπ, νυ δα Τπἰτοάποϊίοη ὈῪ ΝΠ απὶ Βερδε, Π.Ὁ. 
1881. τον ὅνο. οἷοι, 8ς. 64. 

7γεμαόμς: 71ε 71γαϊ οοξ 97.) .5,. 7γεμαφης, 
Βίββορ οἵ Τγοηβ, ἀραίηβὲ Ἡδτγεβίεβ. ΠῚ βῃοτὲ Νοίεβ δπὰ ἃ 
σΙ ὃγ Η. Τεδης, Β.Ὁ., εῖϊονν οἵ 8:, Τομ π᾿ 5 Οο]]ερε, Οχίοτγά, 
1874. τον ὅνο, οἷοίῃ, 55. δά. 

ἐμῷ 4 ΟΝ, 5, (Ιεπιθηςὶς ἘΚοπιδηίΐ, 
Ῥοϊγοατρῖ, ψφυᾶς βυρετβαηῖ. Ἑδϊάϊε Οὐ}. Ἰασοῦβοι, 

οΥ̓τ τα Του τ λμ γ πε Ἑάϊίου, 1863. ὅνο. οἱοίι, 1. 15. 

,ϑρεγαΐον εείοείαςίίεαί ΤΠ δίονγ, δςοογαϊηρ ἴο 
δε Τεχὲ οἵ Ησβθεγ, υνἱτι ἀπ Τηἰγοἀποιίοη Ὀγ ΟΝ ΠΠΠαπὶ Βείρμι, Ὁ.Ὁ. 
1878. Οτοόνπ ὅνο, οἷοί, 75, 64. 

ἘΘΟΙΞΒΙΑΒΤΊΟΑΙ, ἩΙΒΤΟΒΥ, ΒΙΟΘΒΑΡΗΥ, ὥο. 

βαεαίαε Ηὔξεέογία Ἐείείαείίεα. Ἑαϊοα, ντῃ 
ἙπρΊ ἢ Νοῖαν, ἘΥ α. Η. Μοβειῖγ, Μ.Α. 1881. Οτόννῃ ὅνο. οἱοίδ, 

1ονυ. δώ, 



8 ΟΓΑΚΕΝΦΟΝ ΡΑ1.55, ΟΧΤΟΚΡ. 

Βγίσλέ (Ἡ),, 2.20ῶ.)λ. Ολαῤέογς οὗ Ξαγίν Ξησίος 
ΟΒυσοῖῦ Ηἰβίοτγ. 1878, ὅνο. οἷοί, 125. 

Βηγηοῖς δέον 97, ἐΐάσ Μοξογηταζξίον ὁ ἐδέ 
ΟΒυχοῖ οὗ Ἑηραπμᾶ. Α πον Ἑαϊοπ. (αγεία!γ τενβεα, δπᾶ ἐπ 6 
Ἐδοοτγὰβ οοἸ]]αϊεα τὐτ {πὲ οτὶρίπαὶβ, γῪ Ν. Ῥοοοοκ, Μ.Α, 7), νοἱβ. 
1865. 8ὅνο. Ῥγίοε γεαμοθα ἐο 1τἰ. τος. 

Οπγιεῖίς ἀραὶ ΞΕ ερθοίαεέϊεας Ζλοοτγρογές γεοίαἐζ7ερ᾽ 
ἴο ατραί Βυϊξαΐη δηᾷ Ἱσεϊαπά. Ἑαϊεᾶ, αἴτεγ ϑρεϊπηιδη απᾶ ΝΥ ΠΠκίηβ, 
ῬΥ Α. ΝΥ. ΗἩδάάδη, Β.)., δπὰ ΝΥ. βία θ᾽5, Μ.Α., Κορίυ5. Ῥγοίξεβου 
οἵ Μοάεγη Ηϊβίογυ, Οχίοσᾷ. Μ᾽ οἱβ. 1. ἀπά 11, 1869-71. Μεάϊαπι 
8νο. οἷοί, βδοἢ 1]. 15. 

ΨοΪ. 11. Ῥαγε 1. 1873. Μεάϊιτῃ ὅνο. οἱοίῃ, τος. δώ, 

ΨοΪ. 1Π|. Ῥατὶ 11. 1878. ΘἸΒυσοῖ οὗ Ἰτεϊαπα ; Μεμιοσίαἶβ οὗ ϑ8ὲ. 
Ῥαίοκ. 56 σογεῖβ, 35. 6(, 

αρημομαί (Ο. ΞΕ). Δεζξεγρίος, ἘΞ αδέογηε ἀραὶ 
Ἡνεείεγη, Ἑαϊιεά, ψ ἢ Ἰηϊτοάδαοίίοη, Νοίεβ, δηᾶ « 1ὐξαγρίοαὶ 
ΟἸοββαῖγ. 1878, σόν ὅνο. οἱοίῃ, τος. 6. 

Αἢ ΑΡρϑῃάϊχ ἴο 88 ϑῇονθ. 1870. στον ὅνο. ῬᾶΡεῚ σου Γ5, 15. δα: 

“7 οίη, δίδηο οὐ Ἐῤήοσης.. 726 721γαὶ Ῥαγέ οὗ 
ὃν λΐς Ἐαερϊεσίασέεαί ἤδίογγ. [Τὰ ϑυτῖαοῦ Νον ἢτβὲ οαϊίεα 

Δ ΠΠ ἴαμα Ουτοίοη, Μ.Α. 1852. 4ἴο. οοίῃ, 1]. 125. 

726 ςαρ2ε, ἰα ϑἰαῖεα Ὦγ Ἀ. Ῥαγῆα ϑπμτῃ, Μ.Α. 
186ο. 8γνο,. οἱοί!, 105. 

“Ποριογροηέα δ Ιέμαζία Ἐεείδεῖας Αἰ πρἄξαρας. Πα 
οὐοοδϑίοπαὶ Οἰῆοεβ οὗ ἴὩ6 Ομαγοῖ οὗ Ἐπρίαπα δοςογάϊηρ ἰο (πε οἱὰ 
58 οὐ ΒΑ] ΒθυγΥ (ῃ6 ῬΥγπιο ἴῃ ἘΠρΊ] βῃ, ἀπα οἵμεσ Ῥγαάγεῖβ πᾶ 
Ἰοττηβ, ἢ αἰδβογίατίοηβ ἀηα ποίςβ, Βγ Πα ΜΆΞΚΕΙΪ, Μ.Α. 
ϑεορομα Ἑαϊίοη. 1882. 3 γοΪβ. ϑνο. οἱοίῃ, 2], 1οβ. 

726 «ΑἹ πεϊογιέ 7, ἐέπγιργν οὗ ἐάσ (λπγε οὐ Ξησζαμα, 
Δορογάϊηρ ἴο {πΠ6 865 οἱ ϑαπιη), Υ τς, Ηδτγοίοσα, απὰ ΟΣ, δῃηᾷ 
1ῃς Ἀοπηδη 1ἀςαΤΡΥ ἀτγαηρ θα ἴῃ ΡαγΆ}16] οφοϊατηης, ΜΙ ῥτείαςα απᾶ 

: κουθῷ ΒΥ Πα Μία Ὲ}}, ΜᾺ. Ταϊτᾷ Ἑαδϊίΐοη. 1882. ὅγο, 
οἵδ, 1.55. 

726 Ζεέεγρν αηαὶ Μίδα οὐ ἐς (οἰξέε πος 
τὲ Ἐ. Ἐς αιτεη, Β.1)., ἘΘΊονν οἵ 8:. Τομη᾿ 5 Οο]]ερε, Οχίοχά. 
1881. 8ὅνο. οἷοίἢ, 145. 

716 Ζεογγῖς “7 σαί, Βγ τ6 βαᾳαπιε ἙΕάϊζοσ, ἴῖπ 
186 Ῥγφ58, 

ΡΥ ΠΡ ΤΎΨ ΡΠ ΡΠ ΡΡ ὙΓΉ 
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Καογαάς ὁ, ἐἦε Κείογητηαΐίοι. ὙΠῸ ΐνοτοα, 
τ ἩπΡ 1553. ΜοϑΌΥ πον ἴοσγ ἴδε ἤσϑε (πιὸ ῥεϊηιςὰ ἴτομυ Μϑ5, ἴῃ 

ο΄ ἅδε Βητβῃ Μυβεῦπι δπὰ οἵἴβεγ ᾿ἰργαγίεβ. Οοἱ]ςοιθὰ δηὰ διταηρεὰ 
ΟΠ ΒΥΝ,,ΡΟοοοΟκ, Μ.Α. 1870. 2 νοἱβ. ϑνο. οἱοίῃ, 1]. τός. 

᾿αέγίν (ΤῊ, Π,7). «δον» «41 εεοιωιέ ο7 146 Ολαγεῖ 
Σ ΡΕΣ νῷ ἐν “Ἀδοείοἰϊε Αρε. ϑεοουὰ Ἑάϊοα, 1874. ἴζαρ. ὅνο. οἱοίβ, 

τς δέμδός (177... Κερέξέγιιρε δα.) 17)2 44 πι|ρ ραϑιμηε. 
ὶ Ἀὴ αδἰϊεπιρίὶ ἰο ἐχμῖθῖς (Ὡς σοῦτβε οὗ Ἐρίβοοραὶ ϑιςοεββίου ἰπ Ἐπρ- 

᾿ς Ἰαπᾶ. 1858, 5Π|8}} «ἴο. οἱοίῃ, 85. 62. : 

ἘΝΟΙΙΒῊ ΤΗΞΒΟΙΟΟΎΥ. 

 βμέζογ᾽ς Τογἤς, νυτῃ δῇ ᾿πάσεχ το {πὸ Απαίορυ. 
2 γυ15. 1874. ὅνο. οἰοίδ, 115. 

βμέζεγ᾽ 5 «5 .γηιο5. ὅνο. οἴοίῃ, 55. δ΄. 

᾿ “βκέζογς ΑΙ παίοργ οὐ Τοίίσίονι. ϑνο. «ἴοι, 55. 64. 

ἩἸεμγέζεν᾽ς (οὐερέέονε 9.7 Ογεορας. ι858. ὅνο. 
εἰοιι, ὅς. 6ά. 

Ο ἴἤογίζίες αῤῥοϊγιέοαί ο ὧὲ γεααὶ 171: (ΟἰηγεΖες. 
ἢ: Ἑάϊιεὰ ᾿γ 1. ἀππιης, Μ.Α. 1850. ϑνο. οἱοίῃ, 75. 6. 

ἩἩοοῖογὴς Ἡνογᾷς, νυἱτὰ 5. Γ1{6 Ὀγ Δι αἰΐοῃ, δγ- 
Κυν, α Ἂ ἐχε Κορε, Μ.Α. ϑιίχι Ἑάϊίοη, 1874. 3 νο]5, ὅνο. 

11. 11-. 64, 

Ἡοοζεγ᾽ς Ἡογς; τὰε τοχὶ ἂ5. ἀτγαησεὰ Ὀγν [Ὁ Πἢ 
Κεῦϊο, Μ,Α. 2 νοΐβ. 1875. ὅνο. οἷοί, 115. 

Ῥεαγφον’ς Ἐχῤοκίδοι οΓ ἐἦδε Ογεά. Ἐενίβεά 
ΓΤ εἩλονις ἘῪ Ε. Βυχίου, 15).}. ϑίχία Ἑαϊίου, 1877. ϑνο. οἱοία, 

1ος. 

Ἡαμγίαμα᾽ς ἸἈουίοτυ οΓ ἐάε 7ροοίγίμε 9 ἐἀε 
Ἐπολαγέσί, νυϊτῃ α Ῥτείαοε ὃγ τᾶς ῥγεβεηὶ Βίβμορ οἵ ᾿νοπάοπ, 1880. 

Οτόνν ὅνο, οἱοίῃ, ὅς. 6. 
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᾿γλοαέν᾽ς 7 ἠμείγαξίον οὁ77 ἐἦς δοοῖξ ὁΥΥ ((Ὁ72227207: 
Ῥγαγεῦ. Αἰ πεν Ἑάϊίοη, 1846. ϑνο. οἷοίῃ, 55. 

ἤγγο Αἱ σαέαώρρησ οΓ ἐΐάε Ογέρέμας Τ7ογ 5 
οΓ 7» Ἡγγεϊγ, Ὀγ ΝΥ. ΝΥ. ϑῃϊτιεγ, θ.). 1865. ϑὅνο. οἷοίῃ, 25. 64. 

᾿νε, «δείρεέ Εησίρα Ἡογάς. Βγ Τ. Ατηοΐά, 
ΜΑ.Α. 3. νοΐβ. 1871. ὅνο. οἱοίῃ. Ῥγίοθ γαμοθα ἐο 1]. 15. 

᾿νε. 7 γέαορς. ἍΝ Ή {με ϑυρρίεπιεηξ ποῦν 
ἢτβὶ εἀϊϊεά. ΒΥ αοιπατά βου. 18όρο. ὅνο. οἰοίῃ, Ῥηίοο γϑαμοθαῖ 
ἰο 53. 

ἨΙΒΤΟΒΙΟΑΤ, ΑΝῺῸ ϑοοΟύΜΈΝΤ ΑΗ ΨΟΒΚΗΞ. 

Μ᾽ γεξολ Μδαγγοτυς, ἃ Ἰλδοογά οὗ τῆς Ἐχαπηϊπαίομ 
οἵ ϑϑρυ] ταὶ Μουπᾶβ ἴῃ νατίουβ ρατίβ οἵ Ἐπραπά. Βγυ ὙΠ] ἴαπὶ 
ατεέθηνεῖ!, Μ.Α., Ἐ.5.4. Τορεῖδμεσ ἢ Τεβουϊρίϊοη οἵ Εἴρτιτεβ οὗ 
5Κ0115, ἀεποσγαὶ Ἐθιηατκα οἡ Ρτγεϊβίοτίς Οταπΐα, απᾶ απ Αρρεπάϊχ 
ΒΥ ὅεοτρε Κο]]εβίοη, Μ.)., ΕΙΚ.5.. τ877. Μεάϊιπι ϑνο. οἱοίῃ, 255. 

γον. Αἴ 7 γοαξίδο τῤονι ἐφ (Οογηρολι 7,ατὸ οὗ 
Ἐρρ]αγαῖ, ςοτηροβεᾶ Ὀγ οτᾶογ οἵ Κίηρ Ἑάναγά 1. ΤῊς Ἐτεηςὴ Τεχὲ 
ΘΔΤΘΙΆΠΥ τανὶβεά, τυ ἂα ἘΠΊ 5ἢ Τγαηϑαἴίοη, Τηϊγοάποίίοη, απὰ 
Νοίεβ, ΌγῪ Ε,, Μ. Νίομοϊβ, Μ.Ὰ. 2 νοῖβ. 1865. Κογαὶ ϑνο. οἱοίῃ, 
τ]. τός-. 

Οἰαγεμαίοης (Ξαάτυ. ξαγί 97) Πέδίογν 9 “ἦς 
ΑΙ εδο ]δηε ἀπὰ ΟἸν1]  ατβ ἰπ Επρίαπά, 7. νοΐβ, 1839. σϑπιο. οἷοί, 
1]. 10. 

Εἰαγομαάίορς (Ξαάτυ. Ξαγέ 970), Τιδίογν οὐ “ἦε 
ΑεϑεἸογε ἀπα ΟἾν!} Νατβ ἰπ Ἑπρίαπά. ΑἾβο Ηἷβ 1λ[8, τυυιθπ ὈῪ 
ΒΪΠΊ56 ΙΓ, ἴῃ ἢ οἢ 15. ἱποϊἀδά ἃ Οοπεϊπυδίίοη οὗ μἷ5. Ηἰ βίου οἵ ἴῃς 
Οταπᾷ Ἀερε]]οη. ὙΥΊ οορίουβ Ἰμάθχθθ ἴῃ οπς νοΐϊπηιϊε, τογαὶ 
8νο, 1842. οἷοί, 1], 25. . 

Οὐϊγέογς Ἐίέογιο οὐ {66 ας Ποίβοηϊοῖ, τ851. 
ϑνο, οἷοίῃ, ὅς. σώ, 

Οὐρέογις ᾿ιέογῃια οὐ ἐσ ξασίϊ Μορμαρῖ, 1854. 
8νο. οἷοίῃ, 75, 
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γδεριαηῖς (Ε. 4.) δέον ὁ. ἐάε “ΔΜ ογρεαγε 
ς΄ Ορηφεεί ὁ Ἐηρίαπαά; ἴϊ σαυβεβ απὰ Ἐδβυϊί5. [πῃ ϑὶχ γοϊυπιαβ. 
ἢ τ βψο, τονδωδη εὐ 6ὰ. 

τ΄ Μοῖβ. 1-1Π| ἰορείμετ, Ξτὰ εἀϊίίοη, 1877. 11. τ6-. 
: οἱ. 1Π|, 2πὰ εὐἀϊτίοη, 1874. 1]. 15. 

γοὶ. ΓΝ, 2πὰ εἀὐϊίοη, 1875. 1, 16. 
οΙ. Υ, 1876. 1], 15. 
οὶ. ΥἾ. Ἱπάεχ. 1870. ὅνο. οἱοίδι, τος. 6«. 

γριά (Ζ. 41... Τάς Μεΐρι ο7 ΤΡ έανι Ἰϑωμες 
ο΄ πᾷ (δε Αὐρρεβοίοη οὗ Ηδξητν (π6 Εἰτεῖ, 2 νοἱβ. ϑνο. οἱοίῃ, τ]. 16ς-. 

Οαφεοίρηδις 7 ἠοοίορίεαί 7 ίοδέοαγν (“ ΤΑΡεγ 
Μειέαϊυπι ): ϑεϊεοίεά Ῥαββαρεβ, {Πυπίγαιϊπρ τ(ἢ6 σοπάϊτίοπ οὗ 
ΟΒυτοῖ απᾶ ϑιαῖε, 1402-1458, ΜΥ ΗΝ δὴ [πιγοάποίίοπ ὈΥ [ἀπ|65 
Ἐς, Ὑβοτγοϊὰ ορεῖβ, ΜΡ. ϑυηδὶ! αἴο. οἱοίι, 1ος. δά. 

7271ἃ (αγέα, ἃ ςατείαϊ Ἀερείηϊ. Εάτιεα Ὀγν 
᾿ς ΒίθΌ5, ΜΑΑ., Κορίυ5 Ῥυοίεξββος οἵ Μοάετη Ηἰβίοσγ. 1870. 

4ἴο. Ξεἰϊτο θά, 15. 

Οἰὰβ ἢ αρεῖο εἰ Τ7έγαεσμία Βεαΐξ Οἷαυί. Ἑ αϊϊεά 
ι ὙνεΙΛΕ-(επίυτγ Μϑ. ἱπ ἰῃς ΤἰΡγατυ οἵ Οοτρι5 ΟΠ τίβιὶ 

Οοίϊερε, Οχίοσά, νυ δα πη σοάποϊίοη ἀπά ἡ ἐδαῖη ὈΥ Ετεάογοὶς 
Μείοαϊο, Μ.Α. ϑ8π|8}} 4ἴο. 5: σονεσ, ὅς 

Ῥγοίεείς ὁ ἐΐε Ζογαῖς, ἱποϊἀϊηρ τποβα ψΐοἢ 
ανε Ῥεεπη εοσι Ὡς ἔτοτῃ 1τό24 ἴο 1874; υἱῖὰ Ηἰβίοτίοαὶ Ἱπίτο- 
ἀποιίοηθ. Ἑαϊ τε Ὁγ 7[ἀπιε5 Εὶ, Ὑποτοῖϊὰ Εορεοῖβ, Μ,Α. 1875. 3 νο]β, 
ϑνο. οἷοί, 2], 25. 

Κορογος Πίείονν ο7 “41, γιίομέίμγε πα γίοες ἐπ 
Ἑηπρὶαπᾶ, Α.ν. 1259-1703. : 

οΙ5. 1 απὰ 1 (1259-14ςο). 1866. ϑνο. οΟἸοί!,, 21. 25. 
Ψοῖς. 1Π| απὰ ΤΥ (1401--1582). 1882. ϑὅνο, οἱοίι, 2], τος, 

ιδζργμγρσα ϑάσα, ἱποϊἀϊηρ' [ῃς 15] πάϊηρα βᾶρᾷ 
οἵ Ταυντοδη ϑίυτα Τποτγάββου απὰ οὐδοῦ ὑγοῦκβ. Ἑάϊιοὰ Ὁ ἰ0γ, 
Θυάρταπὰ Ὑἱρίάβθου. [π.2 νοΐϊβι 1.878, ϑνο. οἱοίῃ, 2], 25. 

7ωο οΓΓ ἐλε ϑαχορ Οὐγοριζείες ῥαγαΐξίεέ, Μιὰ 
οπίατν Εχίτγαςῖ5Β ἤτοι (86 ΟΙμοῖβ, Ἑάϊτοά, νὴ} Ἰηῖγο- 

ἄυοι Νοίεβ, απὰ α ΟἸἹοββατίαὶ Ἱπάοχ, Ὁγν 1]. ἕασὶς, Μ.Α, τϑόξ. 
8νο, οἷοίι, 1τό-. 

.--...ς..ς... 
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ι αέμέα ζ7ρῖουογοίίαζίς Οχοριζογιδῖ5, 1882. ὅϑνο. 
οἷοί, 55. ᾿ 

716 ἐμάροιθς Παραίδοοξ ἐο ἐλ ζὔμζοογοῖέν ἀγα 
Οὐϊϊερες ὁ Οχογά. 5ίχι Ἑαϊείοη. 1881. Ἐχίγα ἔζαρ. ὅνο, 
οἷοί, 25. 6 ὦ, 

ΜΑΤΗΉΞΙΜΑΤΊΟΒΚ, ΡΗΥΒΊΟΑΙ, ΒΟΙΕΙΝΟΈΙ, ὅτο. τ 

“4 εἱγογιογεῖεαί Οὐξεγυαίζογις τααάθ αἱ ἴῃς ἴδηι- 
νογβ ιν ΟΡξοιναίοτυ, Οχίογάᾷ, ὑπάθγ (ῃς ἀϊγεοίίοη οὗ Ὁ. Ῥπιομαγά, 
Μ.Α.; ϑαν!αη Ῥγοΐεββθοσ οὗ Αϑβίσομοωυ. ΝΟ. 1. 1878, ογαὶ ϑνο. 
ῬΑρΡεὺ οουεῖβ, 235. 6. ἢ δι 

7 γεαΐίδο ογε 7γι72γ1ἐεεγεας (αϊριεέμς. Βγ Βατγίμο- 
Ἰοιιον Ριίος, Μ.Α., Ἐ.Κ.5., Ῥσοίδββου οἵ Ναΐαγαὶ ΡΒ] βοραν, Οχίοσγα. 

Ψο]. 1. Τιβεγεπίϊαὶ σαϊουϊα5. ϑεοοηα Ἑδτίοη, ϑὅνο. οἰοίῃ, 145. 64. 

Ψο]. 11. Ιηΐερταὶ (δ σου 5, σα] ου]α5 οὗ Ν τίαιίοηβ, απὰ ὈΙΠεγεηεία! 
Ἐφυασίίοηβ. ϑεοοηά Ἑαϊίοη, 1865. ὅνο. οἰοί!, 185. 

ψο]. Π1. ϑιαιίοβ, ἱποϊυδΐηρ Αἰγαοιίοηβ ; Ὀυπαμηῖοβ οὗ ἃ Μαίεγαὶ 
Ῥατίϊοῖθ. ϑεοομᾷ ΕἙαϊίοῃ, 1868, ὅνο. οἱοίϊ, τός. 

οΟΙ]. ΤΙΝ. Τυγπαιηΐος οἵ Μαίετίαὶ ϑιγβίθιηβ ; ἰοσείμου τ ἃ Οπαρίεσ 
οἡ ΤΠϑογείϊοαὶ Ὀγυπατηΐοβ, Ὀγ ὟΥ. Ει Θθοηκίη, Μ.Α., ἘᾺΚ.5, 1:862. 
ὅνο. οἱοίῃ, τύ5. 

Μισαπαῦς (Οογγοεῤογείορρεσ 9. δεϊο,έζε 776: οὗ 
186 7} Οδηίαγν, νι ΤΑῦ]ς οἵ (οπίεθηϊ5 ΡΥ Α. ἄε Μογρδῃ. απᾶὶ 
Τπᾶοχ Ὀγ ἴμ6 Κεν. 1. Εἰραιά, Μ.Α., ει ονν οὗ Μαράδϊεη ΟΟἸ]θρς, 
Οχίογα, 2 νοΐβ. 1841-1862. ὅνο. οἹοίῃ, 185. 64. 

Κεουῖμδ. ΒΥ Ϊομη ῬΠΠΠΠρ5, Μ.Α., ἘΝΚ.5., 
Ῥτγοίδϑθβοσ οἵ ἀβοΐορυ, Οχίογά. 1τϑόρ. στον ὅνο. οἹοία, τος. 64. 

Οσορῶρν οΥΓ Οχργαά «μπᾶ ἐδε Καξαν ὁ. ἦε 
7 ανιες, ΒΥ 1ῃ8 βαπὶ Αὐΐμοσ. 1871. ϑνο. οἱοῖ!, 215. 

δγμοῤοῖς οΓ ἐάε αΐῤλοίορίοαί «διγίε τ ἐδέ 
πῆγα ἀν ρος ΒΥ Η. ΥΥ͂. Αοἰϊαπὰ, Μ.Ώ., ΕΚ.5., τϑόγ. ϑὅνο. 
οἷἴοιῃ, 25. 6α. 

7 λεραιγης ρονιοίοσίος ἐ͵οῤείαηῖδ, οὐ ἃ ἴὯ) 8- 
βοτίρίίοπ οὗ (ῃς τατεϑδὲ Ἰηβθοῖβ ἴπ ἴῃς (οἰϊεδοϊίΐοη ρίνεη ἴο {ἔπ 
{ηϊνογβιν Ὀγ (ῃς Κδν. ΝΠ ἴα ορθ. Βυ 1. Ο. ΝΥ εςυνοοα, ΜΑΑ,, 
ΕΜΙ.5, ὙΠ 40 ΡΙαΐοβ. 1874. ϑ8114}} [οἱϊο, μα! τχοΐοςοο, 7]. 1Τος. 

7εχέ- Βοος οΓ δοίαην, 77ογῥῥολοστεαί απαᾶ αν: 
σἱοϊορίςαί. ἘΒγ Ὅτ. Τυἱϊπ|5 Θαοῖς, Ῥτγοίδοθοσ οἵ Βοίδην ἴῃ ἔπε Ὁ πϊ- 
νειβὶίν οἵ ΝΥ ὕγζθαυρ. α4 δίεεν ΜΕ αϊίον. “Τταπβι αἰ Ὀγ 5. Η. Νίηθ5, 
Μ,Α, Βογαὶ ὅϑνο. 1]. 115. 6. ἡερέ μδἰδἠεά, : 



τς  ΌΖΣΑΛΕΝΡΟΝ ΡΚΕ55, ΟΧΡΌΚΡ. - 

 )7,ολαρριες 27121|27 οηε (ογέαϊη Κ᾽αγίαξίογις ἐρε ἐδέ 
ΚΙ το κα λβεὶ κα οὗ ἴδε Ῥάββεγεβ (παὲ ἤανε ΒΗ Πετίο ἐβοαρεὰ ποίϊςο. 
ἘΝ Ἐγ ἘΞ 1. ΒΕΙ]. Β.Α., αηὰ εἀϊιεά τι ἀπ Αρρεπάϊχ, ὈῪ 
 Ἅ., Η. Οαιτοὰ, ΜΑ., ΚΕ. ΜΠ ΡΙαίεθ. 1878. 4ἴο. βαρεῖ 
φονεῖβ, 75. δά. 

ΜΙΒΟΞΒΙΑΝΈΟΣΞ. 

; 3 αεονὴς Λῆου»; Ογραημρι. ἘΔ ἰτοά, ψ τη Επρ- 
ΠΣ ᾿5ῃ ποίεε, ὃγ 6. ὙΥ͂. Κιιοδίη, Μ.Α. 1855. ὅνο. οἷοί, 95. 64. 

᾿ “βαεοη᾽ς Λουμνι Ογραγιεν:. Ὑταπϑίαϊοά Ὀγ α. 
: Ὗ. Κιιοηῖη, Μ.Α. 1855. ϑὅνο. οἱοίῃ, 95. 64. (ὅεε αἷξο Ρ. 37.) 

᾿ χε Τογᾷς ογ σοονρο Βεγξείεν, 10.10., Τουπουῖν 
) οἔὗ ΟἹ ; ἱποϊυσίηρ, τῆσηῦ οὗ δ᾽5 υτιτἰηρβ ΗἰΠοτῖο τπ- 

δ Ὁ ΈΣΑΙ τὸ, λαβουιίης, ααᾷ ἀα τ τότ ΡΙΊΟ ᾿ ΠῚ Ρ ΤΆΞΕΙ, ΜΑΑ. 4 νοἱϑ. 
1871. ὅνο. οἱοίῃ, 2]. τὰ 

7λε 172, Δ είέεγε, ὅς. 1 νοῖ. οἴοίῃ, τός. ὅ8:ε αἶβο ἢ. 37. 

ΟΖ Ζορίε 977 Περσεῖ; τταπιϑϊαϊε ἔγτοπι τπ6 Επη- 
ἴα οὗ ἴῃς ῬΗΠοΚορ ἶσα ϑείεποες, ΝΥ Ί Ῥτοϊεροτηεπα Ὁ 

ὑρσπύμας τΑνόρας Μ.Α. ει874. ὅνο. οἰοἴῇ, 145. 

᾿ μκηρέῆ᾽ς Ἡεαϊά οὐ Λιαίέονις. Α πεν Ἑάϊείοη, 
σγ Νοίεβ, Ὀγ 1. Ε. Ὑπογοϊὰ ορεῖβ, Μ.Α. 2 υοἱβ. 1880. οἱοίῃ, 21:. 

Γ΄ 4 "γε: ο 7 εέμγος οὐ “41γι, ἀεἰϊνεγεά Ὀεΐογε 
ἅδε ὕπίνειβιιυ οἵ Οχίογα ἐπ Ηϊ αι Τέστα, 1870, ὈῪ ]οῖπ Ευβκίη, 
"Μ.ΑΑ., 51δὰς οἵ Εἴπθ Ατὶ. 8ὅνο. οἷοί, ὅς. 

᾿ Αςὡ)εές είς οὗ Τροεέγν; ὍὈείησ 1,δοΐυγος ἀο]νογοά 
ΕΝ Ρ' . Τοῆη ἘΣ ΤΣ πος 11,.., Ῥτοίδββοσ οἵ Ῥοείγυ, 
Οχίοσά. ὅσον ὅνο. οἱοίῃ, τος. δώ. 

ΠΑ Ογεμίραί Αἰ εροιριέ οἤ ἐάε Τ γατυέμσς ὃν Πϊλεΐ 
᾿ Ἀπ απὰὶ Καγαεῖο ἐπ τλε ὕὐπίυεγειίν Οαϊεγίες, Οχρογά. Ἐγ 1. 

σ ἘΜ5.Α. 1870. σον ὅνο. οἷοί, 45. 

ο΄ (αίαΐορηο ὁ 146 (αείείζαγιέ (Το ροέον; ὁ 44 κεϊ- 
Ε΄ πἢ νιν ὅτ ἐλ ὕπίνεγείίν Θαϊϊεγίες, Οχγογά. ΒΥ. 5. Ν᾽. ναῦχ, ΜΑ,, 
. ᾿ς ἘΠ.5, σχόνη ϑνο. 5. οονετγ, 1. 



14 ΟΓΑΚΕΝΡΟΝ ΚΖ. δ, ΟΧΣΟΚΡ. 

σῇς Ξξαιιοὺ φἀϑορῖῷ, οἵ ἰῦε ΞΞαϑί. 

ΤΕΛΑΛΝΘΙΑΤΕ. ΒΥ ΨΑΚΙΟῦς9 ΟΕΙΕΝΤΑΙ, 5ΟΗΟΚΔΕΒ, ΑΝῸ ΕΠΙΤΕ. ΒΥ 

Ε, Μὰχ Μὕιμμεε. 

Ψο]. 1. 7.1ε ζ)αριίελαας. [Τταῃϑὶαἰεα ὃν Ἐ. Μαχ 
ΜύΠῸγ7 Ῥατὲ 1. ὙῆῈ Αλδπδοργα-πραηϊϑμαα, Τῆς Ταϊαναϊκᾶτα- 
ὈΡΑηΐβμαα, ΤῊς παρὸ: μον θδηρφο, ΤῊς Καιϑητίακὶ- Ὀγβἢτηδϑα- 
το κου γόρε, αῃᾷ Τῆς ΝΑ ραβαπου -βα)η τ-τπιραηίσμαᾶ. ϑνο. οἱοίῃ, 
105. 6α, : 

ΨΟΙ. 11. 716 “5.ογεαῖ 7ιατὺς 97 116 “γγας, ἃ5 ἰαυρὰξ [ 
ἴη {πε ϑοῆοοἱϑβ οὐ Αραβίδιηρα, ἀδυίΐδιηα, ὶ ἀβιβῃηδάα, πᾷ Βαυάμᾶναπα.. ξ 
[Ττγαπβ]αἰεὰ ὈγῪ Ῥτοῖ. αεοῦρ ΒύμΙ6υ. Ῥατὲ 1, Αραβίαιηθα απᾶ 
Οδυίαπια. ὅνο. οἱοίῃ, τος. δώ. 

Νο]. 111. 7.6 αεγφα Βοοῖζξς 97. Οἰήμα. Τῆς Τοχἕβ 
οἵ (οηξιςοϊαηΐθηα. [Τταηϑαἰθαᾶ ὃν 7]ατηας Τορρθ.] Ῥαγί 1. Ὑῆα 51 
Κίηρν, Τῆς Ἐορίουβ ροσγίίοηβ οἵ ἴῃς 51 Κίηρσ, ἀπά ὙπςῈ Ἠβὶᾶο ἷ 
Κίηρ. ὅνο. ΟἸοίῃ, 125. 64. ; 

Δο]. ΙΝ. 7.ε Ἰγεμαλαδα. Ὑταηϑιαίεά ὈνΥ 78π|65 
Τ)αττηθϑίδίοσ, ὅνο. οἱοίϊ, τος. 6ά. 

Ψο]. Ν. 7λ1ε βαραάαλῖθ, Βαληεαη Υαβί, απαὶ δλάγαςί- 
4δ-.λάγασί. ῬΔΉΪΑνΙ Τεχίβ, Ῥασὶ 1, Ὑτχσαπβιαίεα γ Ε, ὟΥ. ν᾽ εβϑί. 
8νο. οἰοίῃ, 125. 6α. 

Ἅοϊθ. Ν απὰ ΙΧ. 7.5 Οηγ ἂν. Ῥαῖῖβ Τ᾿ τ᾿ 
Ὑταποϊαϊεα Ὀγ Ῥγοίεββοσ Ε. Η. Ῥαϊμηθεσ. ὅνο. οἱοίῃ, 215. 

Ψο]. 1. 716 ἤηιοέϊἑμίος 9.7 Ἰγίσάπε. Ὑταπϑίδξεα 
ὈΥ Ῥγοίβββου [0}18 Τ0}]γ. ὅνο. οἱοί, τος, 6. 

ΝΟ]. ΝΠ. 716 βλαραυαάσίι, «“ιαγαζεσαἼέάγα, απα 
σα, χὰ ὙΤταυβίαιεα Ὀγ Καβῃϊηδίῃ Τυπηθακ Τείδηρ, ὅνο. οἱοίῃ, 
105. . 

ΨΟΙ. Χ. 7.ε Τολαγην»ιαῤαάα, ἰταμϑιαῖεά ὃν Ῥχγοΐεδββογ 
ἘΦ Μαχ ΜΠ; δπά 716 ϑμήία Λέῤάξα, ἱταμβιαιθα ὈΥ Ῥτοίδθβου 
ΤΟΣΝ ; Ῥείῃρ Οαποπῖοαὶ Βοοῖκβ οἵ ἰῃς Βυάδά!ι!εί5. ὅνο. οἱοίῃ, 
105. 64, 

ΝοΪ. ΧΙ. 7.1ε ῆαλᾶραγιηὀῥαηα διεήία, 116 7Ζευΐσσα 
δα, 7116 ἡη͵αλδεμάασεανα διείία, 1λε Πλανι»ια-Καξλαῤῥασαξέαπα 
δία. Τταηβὶαιοα Ὀγ Τὶ ΝΥ. Κπγ5 αν, ὅνο. οἱοίμ, 1ο5. 6. 

ΝΟ]. ΧΙ. 716 ϑαίϊαῤαίλα- γᾶληπαπα. Τταμϑιαϊθα 
ὈΥ Ῥτοίδββου Ἐρρεϊίησ, Χο]. 1. ὅνο. οἱοίῃ, 125. 64. 

ΝΟ]. ΧΙΠΙ. 7.λε Ῥάιέϊημοξξλα. Ὑταμπϑιαϊεα ὃν Τ. ὟΥ. 
ΚῊγ5 Ἰ)ανἀ5, 714 Μίαλάσαργα, Ῥατὶ 1, Ὑταπβὶαιςα Ὀγ Ὥσ. Η. 
ΟἸἀφηθεῖρ. 



ΠΟΤΑΚΕΝΡΟΝ ΡΚΕ55, ΟΧΓΟΚΡ. τξ 

᾽ν" ΧΥῚΙ. 71ε Υὲ Κίρρ, “ἰτ δὴ Αρρεπαάϊχ οα {δε 
: φωνφοι ας οἵ τὴς ϑοδοίατς οἵ ἴῃς ϑυηρ ἀγπαϑίυ, ργοίεββεα!υ ἀετίνεὰ 

: Ὑταδηβιαϊεά ὈΥ [πιὸ Γερρα. 

Τῆς (οἸ]ονίηρ Νοαπιεβ τὰ ἴῃ ἴῃς ῬΊΕΒΒ :---- 

νοι. ΧΙΝ. 71ε 5αεγεά Ζατυς 97 116 “γγας, 45. ἰαυρδὲ 
ἄπ ἴδε ϑοδβοοῖβ οἵ Υὶ βία δπὰ Βαυάμᾶγαπα. Ὑγαηβϊαιςὰ ὃν Ῥγο- 

᾿ ἤεββου εοῖς Βύμ]εγ, 

οΙ]. ΧΝν. 71ε ρανίεπαάς. Ῥατὶ 11. Ὑταπϑίαϊεά 
ΠῚ ΜΥΕ. Μαχ Μάϊετ, 

οΙ. ΧΥΤΙ. 7λε Μαλάσναρρα, απα Ἰκἰαυασρα. Ῥατὶ 
᾿ 1|. Τταποϊαίεὰ Ὀγ Τ. ΝΥ. ΚῈ γ5 αν ὰβ ἀπά Ὦγ. Η, ΟἸάἀφηρετῖρ. 

Ψοὶ. ΧΝΤΠ. 7.ε Τᾶδάϊειδηι-ὅ Πέμδξ, «πα Ἐρίδίίες οὗ 
: ΜΜνήβκίλαγ. ῬαΏϊανὶ εχίβ,. ατὶ 11. Τιαπεϊαιεὰ ὃγ ΕΟ νεθι. 

οὶ. ΧΙΧ. 7.ε ο-πἀο-λζησ-ίςαγ- ίηισ. Ὑταπβαϊοα Ὁν 
᾿ ϑδπιθεὶ Βα]. 

νοὶ. ΧΧ. 7.ε Νάγε- ηγάμπα. Ὑταπβαϊεά Ὀν Ῥγοΐεββοσ 
Βμαηάατγκασ, οἵ ΕἸρεϊηβίομα (ο]]εσε, Βοιηραγ. 

ΜΟΙ. ΧΧΙ. 7.ε δαάάλμαγνια-Ῥεπάαγίξα. Ὑταπϑιαῖεά γ 
Ε΄ ᾿ Ῥτοΐεββοσ Κεπι. 

ο΄ Νοῖ. ΧΧΙΙ. 71ε “4 κάγδηρα- 5 ἡϊγα. Ὑταπϑιαϊοὰ ν 
; Ῥχοίξβϑου 7δοοῦί. 

Φιπείσοία Οθχοπίεηϑίᾳ : 

ΟἸαββῖοαι βοσῖθθ. Χἴοὶ:. 1, Ῥαγὲέ 1. 71ὲεὲ Εηρίϊελ 
λίαμεσεγίρές ο7 ἐλε Νιίεοπαελεας ΕἸἰλίες, ἀεβοτ θεὰ ἴῃ τεϊαϊίοη ἴὸ 
ἘεΚΚετ 5 Μαπυβοτίρί5 ἀπὰ οἵπεν ϑουτοεβ. Βυ 1. Α. ϑίενατγι, Μ.Α., 
Οἰαββίςαὶ 1.κοίυγεγ, Ομ γῖσε ΟΒυγοῖῦ. ὅ85π|8}} 4ἴο. 3ς. δά. 

ΟἸδββῖίοαὶ ϑοσίο. οὶ]. 1. Ῥατίέ 1. διομίμς 92,3Ζἀὰ- 
εεἴϊμε, ἃς (οτηρεπάϊοςξα Ποοίτίηα, Ηατείδη ΜΘ, 2719. (ο]]αϊςὰ 
Ἐγ]. Η. οὐλλερμιρς ὀεανοία ϑεηΐῖος ϑιυάοφηξ οἵ (Ὠγῖβε σατο. ϑπ|Α}} 

Βουίτῖο Β΄ υῖθ8. ὙΕΙ. Ι. Ῥατὶ 1. ΟρηἼηδη 47} ΟἿ 
Ἔεγα απα Λιελενείαλ. Βγ ἘΔΡΌΪ ϑαδάϊαῃ. Ἑάϊιεὰ Ὀγ Η. 1. Μαιίμονν, 

ε. ΜΑΑ., Ἐχείενγ (οϊϊερε, Οχίογά, ὅϑ'8]}} 4ἴο. 3-, 64. 

ΟΠ ΑΥδΩ βοσίοβ. οὶ. 1. Ῥαγὲ 1, δκναάλίεέ 7Τεχίς 
Ὶ 7) ονι ζάῤαη. Ἑάϊιεὰ Ὀγ Ε. Μαχ Μύμεγ. ὅ.π|8}} 4αἴο. 3-, 64. 

ΜΜοάϊαοναὶ ετἱ Μοᾶθσι ϑουῖθθ. οὶ. 1. Ῥατγί 1. 
ϑέσισπσσια Βαγίλοϊσεί; Α ΟἸοββαγυ ἴγτοῃ ἃ Ἐουτγίςοηιῃ-( ες 
Μ5. ἰπ τῆς Γίθγαγν οὗ Ῥειῦτγοκε ΟὐἸϊερε, Οχίογά. Ἑάϊιοὰ Ἄς ὁ 
Ι. - Μοναΐῖ, ΜΑΑ., Ἑεϊϊονν οἵ Ῥειηῦτοκς (οἱϊερε, ϑπιδ}} α«ἴο, 
85. 



τό ΟΓΑΚΕΜΡΟΝ ΡΙΑ1}5.5, ΟΧΖΟΌΚΡ. 

ΟἸχγεπῦσιν ΞΠτ088 ΕΣ 

Τῆς Τεϊεραίο5. οἵ ἰῃς ΟἸαγεπάοῃ Ῥγβθθ5 Βανίηρ' απάθτγία θη 

(86 Ρυθ]οαίίοη οἵ ἃ βϑγῖθϑ οἵ ψόυῖϑ, οὨ ον οὐἀποαίίοπαὶ, ἀπά 

ΘηςΠοἀ (μι ΦΙατεπῦσπ Ὦτεθα. ϑετῖεεν Βανα ρυΒ] ἰβῃθά, οὐ Πᾶνὸ 
ἴῃ Ῥτθραγαίίοῃ, {Π6 [ΟΠ] ίηρ,. 

ΠΉΟΚΞΘ ἴο γὩΪΟ Ῥυΐοθϑ ὺῦὸ αὐΐδομϑᾶ ἃ δἰτοϑδᾶγν ΡΠ 58η68 ; [86 

ΟΥ̓ΘΥΒ 816 ἴῃ ρυϑρδυϑύζου. 

1. ἘΝ ΟΙΙΒΉ. 

ΑΙ ;ῆγεξ Κεααζρηο Βοοξ. Βγ Ματιίες ΕΠπεπδηβ οἵ 
Βειη ; απὰ οἀϊϊεα ῬῪ Αππε 7. ΟἹουρῃ. Ἐχίγα ἔσαρ, ὅνο. 5ε{Π 
σον 615, 44. δ 

Οχγογα Μεααϊηρ Βοοῖ, Ῥατὲ 1. Ἐογ {μ1π|| 6 
ΟΒΠάσοη. Ἐχίτα ἔοαρ. ὅνο. βΕ{ σονεῖβ, σά. 

Ολγογα Μεααίζρρ Βοοῖξ, Ῥαγτὶ 11. Ἐὸογ [πηΐοῦ 
ΟΙαββεβ, Ἐχίγα ἴοαρ. ὅνο. βε1}6[ σόονεσβ, 6, 

“1. Εὠρηρρέανγ ηρίζεα Ογαηερεαν ἀραὶ Ἐχο7 εἶδα 
Βοοῖϊς. ΒγΟ. ΥΥ͂. Ταποοοκ, Μ.Α., Ηςξαὰ Μαβίεγ οἵ Νογν οι ΘοΠοοὶ. 
Βεοροηᾷ Ἑάϊοπ. Ἐχίγα ἴζαρ. ϑνο. οἱοίῃ, 15. 64. 

“4 Ξηρίςφ Οὐγαηονιαγ απο οααΐζρρ Μοοῖ, ἴοτ 
Τονγεσ Ἐοσγηὴβ ἴπ ΟἸαββϑίοαὶ ϑομοοῖβ. ΒΥ Ο. Υ͂. Ταποοοῖς, Μ.Α,, 
Ἡξεαὰ Μαβίεγ οἵ Νογνίοῃ ϑοθοοὶ, Ταϊγᾷ Ἐδίείοη, ἘΕχέγα ἔζαρ. 
8νο. οἸοίι, 35. 6. 

7 γῤίεαϊ διεἰρεέζογις 7707» ἐἦε δεεέ πράσα Ἡ γε έ675, 
ψἢ Ἱπιτοάποίοτν Νοίίοοβ. ϑεοοπᾶ Ἑάϊίοη. ἴῃ Το Ὑοϊυτηαβ. 
Ἐχίγα ἔοαρ. ὅνο. οἱοίῃ, 35. 6“. βαςὶ. 

Μοὶ. 1, Τιαϊίπιοσ ἰο Βευκοῖου. ΨοΪ. 11. Ῥορε ἴο Μαοαυῖΐαυ. 

716 αϊῥοίοργν ὁ ἐάε Ξησηφρά 7Ζορσησ. Ἐν ]. 
δυο, Μ.Α., ἑοπιμουῖν ἘΦΙ]ον οὗὁἨ Οτἶθὶ σοϊ]ερε, απᾶὰ Ῥγοΐδββοσ οὗ 
Απρίοτϑαχοι, Οχίοστᾷ, Ταϊσά Ἑάϊίου, Ἐχίγα ἴοαρ. ϑὅνο. οἱοίῃ, 
ἤ5, θα. 



ΠΘΓΑΚΕΝΦΟΝ ῬΚΕΝΟ, ΟΧΤΟΚΡ. ἢ 

4 Βοος Ὁ7, ἐΐε Βερίρ767 ἐρ “4 ισίρ- ϑαχοι. Ἐν 
, ΓΕ ΜΑΑ., Ῥτιοίξεξογ οἵ Αηρίο-ϑάχοη, Οχίοτὰ, ϑεοοπὰ 
 Ἑὰὶϊ Ἐχίτα ἔκᾶρ. ϑνο. οἱοίδι, 25. 6«. 

4» το μαυάῳ εααΐεγ. ἴῃ Ῥγοβε πῆ Με ῖϑο. 
Τπϊτοἀποιίοη, Νοίΐεβ, αηὰ ΟἸοββατυ. Η 

ἤει ΓΑ. Ταῆϊτὰ Ἑάϊίοη. Ἐχίτγα ἔσδρ. δον τεὸν 

Ἢ "“πσίο- ιϑαχολ 7267, εὐΐέλ Ογαηηρεαν, Λοέες, 
ο΄ πᾶ ΟἸἴοκβαιγ. Βγ [δε βᾶπιε Αὐυΐμοσ. Ἐχίτγα ἴζαρ. ὅνο. οἱοίῃ, 2ς. 6. 

7λε Ογρείμηε; «τ τπῈ Νοῖΐες απὰ (ἰοββαγν 
οἵ Ὅτ. Ε. Μ. ἡγηῖϊε. Ἑάϊιεὰ ὃν Κδν. ΚΕ. Ηοϊε, Μ.Α. 1878. 2 νοἱβ. 
Ἐχίγα ἴζαρ. ϑὅνο. οἴοίῃ, 215. 

ϑβαῆπεης οΥΓ ξαγῖὶν ξησἄφςά. Α Νὲεν δπὰ Κε- 
ἪΣ νυἱξεὰ Εἀπίοη, ὙΠῸ ΤΙαϊτοάδυοιίοη, Νοῖοθβ, απὰ (ΟἸοββατγίαὶ Ἱπάθχ. 

Βγ ΕΚ. Μοπίς, 1.1,.}., ἀπὰ ΥΥ. ΝΥ. 5κεαῖ, Μ.Α, 

Ο ῬΑΤΕῚ. Ἑτοπὶ ΟἹ Ἐπρ] 3} Ἡοπιΐ]ε5 ἰο Κίηρ Ηοτη (λ.ν. 1150 
ἘΣ ἴο Α.». 1300). Ἐχίτγα ἔσαρ. ὅνο. οἱοίῃ, 95. 

Ε΄ .-: Ῥατὶ Π, Ἑτοπὶ Κοδετὶ οἵ ΟἸἹουοεβίεγ ἴο ὅοννεῦ (Α.Ρ. 1208 ἴο 
Ἶ 4... 1393). ϑεοοπὰ Ἑαϊιοη. Ἐχίγα ἔσδρ. ὅνο. οεἱοίδ, 75. 64. 

δ ευζρρμδρες οἿὙ ξησηδά Δ 1εγαΐηγε, ἴτοσα ἴῃς 
: Οτεᾶς᾽ ἴο ̓  ας ε Οαϊεηάετ᾽ (κ.ν. 1394 ἴο 

«Ὁ, 1579). ὙΊ Τηϊτοἀυςιίοη, Νοίεβ, απ ΟἹοββατίαὶ πάθχ. ΒΥ 
νν. Μ.Α. Ἐχίγα ἴζαρ. ὅνο. οἴοίμ, 75. 64. 

ἥδ Μή δέον ὑδις Ἡίανε εοπεεγηῖρρ 1675 ἐδέε 
᾿ Ρίονπηαη, ὃγ Δ Πἶαπὶ 1δηρίαπᾶ. Ἑάϊιεᾶ, νῖτἢ Νοίεβ, Ὁγ ὟΥ. ΥΝ. 

; 5.εει, ΜΑ. Ταϊτὰ Ἑάϊείοη. Ἐχίγα ἔζαρ. ϑνο. οἱοίι, 45. 64. 

ἔμ, οὶ 71ὲε γίογεςσες 71 αΐε; .51), 7λοῤας ; 
ΟὟΤΡῈ Μοηΐος Ταῖς; ΤΡε ΟἸεγκες Ταῖς; Τῃε Θαυΐετεβ Ταῖς, ΜΗ 
ἐς τωρ δ διόθλη Ὗ. 5κεαῖ, ΜΙΑ. ϑεοοπὰ Ἑάϊιίοη, Ἐχέγα ἴζαδρ. 

᾿ς Οὐαπκεγ. 716 7Ταίς οΥΓ ἐς ἴαη ογΓ ἤάατυε; 
-. Τῆς Ῥαγάοπετεβ Ταὶς; Τῆς ϑεοοπὰ Νοππεβ Ταῖς; Τῆς Ομαβουπὲ 
ὉΠ Ψεχιδηηες Ταὶθ. ΒΥ ἴδε βάτως Ἐδίϊοι. Ἐχίγα ἔαρ. ϑνο. οἱοίδ, 
Ε 45. δά. (ες αἶδβο Ρ. 19.) 
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Ομ ξησίφά γαρμα. 77αγέοευες 7 γαρίεαξ 725-. 
ἴον οἱ Ὅτ. Ἑαυβίιβ, ἀπά ατεεπεῖβ Ηποῦγαθὶς Ηἰ βίου οἵ Ετίατ 
Βαζου απὰ Ετίαγ Βυηραυ. Ἑαϊϊεὰ Ὀγ Α. ΝΥ. νγατά, Μ.Α., Ῥγοίεββοσ 
οἵ Ηϊἰβίογυ απ ἘπρΊ 5} Γἀϊογαΐαγα ἴῃ Οὐθηβ. ΟΟ]]ερε, Μαποβαβίεγ. 
1878, Ἐχίύτγα ἔοαρ. ὅνο. οἱοίῃ, 55, 6α, 

,αγώουο. Ξατωαγὰ 7. ΜΙΝ [ηἰο οης 
Νοίεβ, ὅζς. Βγ Ο. ὙΥ͂. Ταποοοῖκ, Μ.Α., Ηξαὰ Μαβίεν οὗ Νουνηοῖ 
ϑοῆοοὶ. Ἐχίγα ἔςαρ. ὅνο. οἱοίβ, 35. 

σαξεεῤεαγε. ἴανεϊαί. Ἑαϊιοὰ Ἐν ΝΥ. Ο. Οἱκεῖς, 
Μ.Α., δῃᾷ ΝΥ. ΑἸά15 ἡ τῖρμε, Μ.Α. Ἐχίγα ἔσαρ. ϑνο. 5{ΠΠ σόνοῖβ, 25. 

οὐ αξζξοεῤοαγε. ϑεῖεος Ρίανβ.υ Ἑαάϊεὰ ὃν ὙΥ. 
ΑἸΙα15 τίσι, Μ.Α. Ἐχίτα ἔσαρ. ὅϑνο. 5{{ΠΠ σονειβ. 

Τῆς Τειηρεβί, 15. 6. Κίηρ Τιθαγ, 15, 64. -ς 

Α5 ὕου [κς 1, 15, 6«. Α Μιάβαμηιηογ ΝΊρ 5 Ὀγεδπι, 15. 64. 

Τυϊυ5 (βάν, 25. Οοὐοίδητιβ, 25. 6. 

ΕἸοδατγά (ῃς ΤΗϊτγά, 25. 64. ἩξητΥ (ες ΕἸΠῈ, 25. 

ΤΕ Νίρμι. 754 ἐλε γεος. (Εογ οἴδεοσ ΡΊδαγβ, 566 ἢ. 19.) 

77{ὲὲοη. «ἰγεοῤαρίδεα. ΝΆ Τπιγοάιοίίοη ἀπά 
Νοίεβ. Βγ 1. ΝΥ. Ηα]εβ, Μ.Α., Ιαΐς. ἘΈ ον οὐ Ὁ τῖββ σο ]ορα, 
Οδιθτᾶρε. ϑεοοηὰ Βαϊ οη. Ἐχίτγα ἔοαρ. ὅνο. οἱοίῃ, 35. 

δηριγαρι. ἥοέν ζαγ. Ἑαϊιοά ὃν Ἐ. Νεπαθ 65, 
Μ.Α. Ιῃ [Π8 Ργεϑβ. (8866 αἶβο Ρ. 20.) 

7 ουξές (οπείμεξ οὗ ἐΐάε ὕμαϊογεέαπαίζηο. ἘΞαϊδα, 
ἢ Ιπιγοἀποίίοη, Νοίεϑ, ὅζο., θγ Τὶ Εον]εσ, Μ.Α., Ῥσοίδεβοσ οἵ 
Τορῖς ἴῃ 186 Ὁ πινειβιγ οἵ Οχίοσα. Ἐχίγα ἔσαρ. ϑνο. οἱοίδ, 25. 

“ ἐάζεομι. ϑεϊθοιίίοηβ ἔγοπὶ Ῥαρεῦβ ἴῃ {πΠ6 δυὸ 
ἰαίοσ, ἍΝ Νοίεβ. ΒΚ Ἐ. Ατηοϊᾷ, Μ.Α., ὕμίνογβιιν ΘΟ ερα. 
ϑεοοηὰ Ἑαϊίοη. Ἐχίγα ἴοαρ. ὅνο. οἱοίῃ, 45. δά. 

δηγάε. Ἐουγ 1 διίοτβ οα τῆς Ῥγοροβαΐβ ἴογ 
Ῥεδδος νὰ τῆς Βεορίοϊᾷς Ὠϊγεοίοτυ οἵ Εταηςθ, Ἑαϊρα, νυ Τη- 
ἰτοἀυοιίοη ἀηὰ Νοῖΐεβ, ΌῪ Ε. 1. Ῥαγηῆβ, Μ,α. Ἐχίγα ἴσαρ. ὅνο. 
οἰοίη, 55. (ες αἷβο ῥ. 20.) 

ΦΎΡΒΟΣ ΞΕ ἘΥ 

να Ἀδδἐ δι δός. «--χ 
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᾿ ᾿ ΑΙἾδ8ο ἰμο ζο] ]ουίης ἢ ῬΟΡΟΙ ΘΟΥΘΙΒ :-- 

᾿ς Οοίαονμίέά. Ζ7.ε 7 εεογ δα Κάδαρσε. 4246. 
ὥγαν. Ἐὰν ανια Οὐδ ομ Εέορ (ολίεσε. 4]. 

. Μαμίέν οὗ ὐληροκος εάο. ΜΝ πὰ 
ΐ Νοίῖες ὃν Ε. 1. Ῥαγῃε, ΜΑ. 

Καί. Τγνῥεγίορ, Βοοκ Ι. πὰ Νοῖες ὃὈγ 
ἼΣΑ͂Ν, Τ᾿ Ατα 4ῳ 4. 
οι. ΜΝ Νοῖεβ ὃν Κ. Ὁ. Βγονης, Μ.Α. 

ἢ γεῖδας, 34. πέσαν να πον, (οι, 64. 

Ῥαγμεΐ. 72.ὲ Ξἴεγτεῖ. δα, 

ιδεοίέ. αν οἵ ἐάε 1 αεὲ 77ἐπμεέγε, Τοαϊγοάαςτίοη 
«πὰ (αηίο ἴἃ, τ Ῥτείδος απ Νοίεβ ὃν ΝΥ. Μίπίο, Μ.Α. δώ. 

ἈἉ ΒΈΒΙΕΞ ΟΥ' ἘΝΟΤΙΞῊ ΟἸΙΑΒΒΊΟΒ, 

Ῥοπίκτιιοα ἕο τοϑϑῦ {89 υυϑΐβ οὗ 5ιιᾶάθιηἐβ ἐπ ἘΠΩΡΊ 5 Τιϊξοτα- 

ἕατο, ΌΥ ἐπ 1Ἰαΐθ ον... 5. ΒΒΕΈΨΕΞ, ΜΑΑ., οὗ υθθη 5 ΟΟ]1θκο, 

Οχίοσα, απ Ῥσοΐθεβοσ οὗ ἘΠῚ 9115} Τυϊΐοσαΐασο δὲ Ἐ πη ρ᾽ 5 ΟΟ]1θ 56, 

Τιουιᾶομ. 

ι. Ολαπεεγ. 714 γοίοσε ἐο ἐδε (αρέογ με} 
Ταῖες; Τῆς Κηΐρηίες Ταὶς; Τῆς Νόπης Ρτεβῖεβ Ταῖὶβ. Ἑδιίϊεὰ ὃν 
Ε. Μοπίς, Ἑάϊτοσ οἵ δρεκίκικαο ς οὗ Ἐδλεὶν Ἐπρ 5, ὅςς., ὅτε. ϑίχιἢ 
Ἑάϊίου. Ἐχίγα ἔσαρ. ὅνο. οἷο Ἐπ ἢ (ϑεε αἷβο ". τ7.) 

2. δῥόνιδεγς εν πόθ. ΒοΟΚΒ 1 πὰ 1]. 
δεν ἴον (Πε υϑε οἵ ϑοῃοοῖβ. ΔΈ Ἰηϊτοάἀαοιίοη, Νοίες, 

απὰ ΟἸοβοασγ. Βυ 6. ὟΝ. Κιιοδίη, Μ.Α. 
ΒΟΟΚῚ. Εἰρδίι Ἑάϊείοη. Ἐχίτγα ἔσαρ. ὅνο. οἱοίῃ, 25. δώ. 

Βοοῖς 1. ϑίχι Ἑάϊείου. Ἐχίγα ἔζαρ. ὅνο. οἱοίδ, 25. δώ, 

3. οοξεγ. Ἐξ εείοείαςέϊεαί Ῥοἠέν, Βοοξ 7. Ἑκαϊτοά 
ὃγ ΚΙ. σΒυτοῦ, Μ.Α,., Ῥεαη οὗ 81, Ῥαυ])5; ἑοστηεγὶν δῖον οὗ 
Οπεὶ ΟοἸερο, Οχίοσά, ϑεοοπὰ Ἐδίτίοη, Εχίιγα ἔζαρ. ϑνο. οἱοῖϊ, 25. 

4. ϑλαξεεῤῥεαγέ. ϑεῖεςς ΡΙαγβ. Ἑαάιτεὰ ὃν ΔΝ. 
σ. ΟΙατς, Μ.Α., Ἑεϊονν οἱ ὙτίηΐτΥ (ΟἹ ερε, (απιδτάρε ; απὰ ΚΝ. 
ΑἸαῖς υτίρει, Μ.Α., Τηπίν ΟοἸϊερε, τς εὐδνωννμα Ἐχέτα ἔζαρ. 
8ὅνο. 51 ςονεῖβ, 

1. Τῆε Μεγοθιδηξ οἵ Ν᾽ εηΐος. 16, 
ΤΙ. Εἰοδατγὰ τῆς βεοουά. 1-. 6. 

111. Μαοδείδ. 1, 6“, (ἔστ οἴδεν Ῥίαγϑ, 5ες Ρ. 18.) 
2 
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5. }αεοι. 
1. Αἀναποοιμθπί οἵ 1,βατηΐηρ. Ἑάϊιοᾶ ᾿γ ὟΥ. ΑἸΙάϊ5 Υτῖρδε,. 

Μ.Α. ϑεοοπᾷ Ἐδιτοπ. Ἐχίτγα ἔσαρ. ὅνο. οἱοίῃ, 45. 64. 

1. Τῆς Ἐβθαγβ. ἍΜ Ιηἰτοἀποιίοη ἂἀπᾶᾷ Νοίεβ. ΒΥ 1. ΚΕ, 
Τμυτοβεῖά, Μ.Α., ΕΕΙΟν, ἀπά ἰοσπιθ Ταΐος οἵ 7εβϑιβ 
Οο]]ερε, Οχίοτά, 

ον. Ῥοεπιθ. Ἑαϊιεά ὃν ΚΕ. (Ὁ. Βγονπα, 
Μ.Α. 2 νοῖβ. Ἐουτγίῃ Ἑάδϊείοη. Ἐχίτγα ἔἴοαρ. ϑὅνο. οἱοίῃ, 6ς. δώ. 

Θο]ά Ξεραγαίεϊυ, ΚΟ]. ἴ. 45.; Νο]. 11. 35. (ϑ6ε αἶϑβο Ρ. 19.) 

ἴηγγείριι. ϑεῖεος Ῥοεῖηῆβ. ϑίδῃζαβ οὔ {ΠπΠ6 
Τ)εαῖη οἵ ΟἸΐνεγ Οτούανε!; Αϑίγοα δᾶυσχ ; Αππηὰβ Μίγαθι 5 ; 
ΑΡβαϊοταη απὰ Αοβίϊορμεὶ ; κε ρῖο Το; ΤῈ Ηἱηᾶ απᾶ τδ6 
Ῥαπίμεγ. Ἑάϊιεα ᾿γ ὟΝ. Ὁ. σμτίβεῖς, Μ,Α, ϑεοοπᾶ Ἑαϊθοη, Ἐχίγα 
ἴςαρ. ϑὅνο. οἱοίῃ, 35. δα. 

βημηγαθ. 1726 ίζογτηες γοργεδο, ΟγαξΊ 
ΑΡοπῃάϊηρσ, Βεϊαϊίοη οὗὁἨ [ῃς Τπιρτιβοπιηθπί οὔ Μσ, Ιοῆη Βαπγδη. 
Ἑάιιοᾶ, τι Βιορταρῖοαὶ πιγοάποίίου απαᾶ Νοίεβ, ὃ. Ε,. βηδ 165, 
Μ.Α. 1879. Ἐχίτα ἔσαρ. ϑὅνο. οἱοίῃ, 55. 

]οῤο. ΜΙ Τηϊγοάμποιϊίοη ἀπά Νοῖθβ, ΒῪ 
Μαικ Ραξίίβου, Β.Ὦ., Κδοῖοσ οὔ 1ἠἡποοὶπ Το ]ερε, Οχίοτά. 

1. Ἐξβαὺ οὔ Μαη. ϑ8χίῃ Ἑδιείοη. ἙΕχίγα ἴσαρ. ϑὅνο. 15. 64. 
ΤΙ. ϑαῖϊγεβ αηὰ Ἐρίβι]εβ. Ταϊτὰ Ἑαποη. Ἐχίτα ἴσαρ. ϑνο. 25.. 

το. ζοΐριδο. Μαξεοίας ; 75 ὁ7 οῤε απαὶ 

1 

Ὀτχγάεδη. Ἑδιϊοᾶ Ὀγ ΑἸέτεᾶ ΜΊπε5, Β.Α. (1 πάρη), Ἰαΐς βομοῖασ οὗ 
ΤΑποοΐη ΟΟΊ]ερο, Οχίοσά. Ἐχίγα ἔαρ. ϑὅνο. οἴοίῃ, 45. δά, 

,. Βμγξζο. ϑείεος Δ οῦκβ. Εάϊιθά, στ [η- 
ἰτοάδυοίΐοη απᾶ Νοίεβ, ΡΥ Ε. 1. Ῥαγπβ, Μ.Α., οἵ 1ληοοϊη᾿β [ππ, 
Βαττίβίογ- ί-Π ανν, απᾶ ἘΈΙονν οὗ {Πηϊνευβιιν ΟοἸ]οσε, Οχίοσά, 

1. ὙΒουρηῖβ οὐ [πε Ῥτγεβεπὶ Ὠἰβοοηίθηΐβ ἢ [86 ἔνγο ϑΘρβεοθθβ οα 
Απιετῖοα. ϑεοοῃμᾶ Ἑάϊείοη. Ἐχίγα ἔσαρ. ὅνο. οἱοίῃ, 45. δά. 

11. Ἐεβεοϊίζοης οὐ [86 Ἐτεποῖ Ἐδνοϊαϊΐοη, ϑεοοπᾷ Ἐδϊξοη. 
Ἐχίτα ἔοαρ. ὅνο. οἱοίῃ, 55, (8εδ αἷβο Ρ, 18.) 

12. Οοτυῤόγ. Ἑαἰτεά, ἢ 1 16, Γπιγοαποξίοῃϑ, 
αηὰ Νοίεϑβ, Βγ Η. Τ᾿ σπι, Β.Α.., Τουτηουν ϑοῃοασ οὗ Ῥεμαθτοκα 
ΟὐἸεσε, Οχίοσγά. 

1. Τῆς Πίάδοϊϊς Ῥοοπηβ οὗ 1785, ἢ Θεϊθοίίοης ἔτοτῃ ἴπ6 ΜίπΟΣ 
Ῥίεοοβ, Δ.Ὁ. 1779-1,)83. Ἐχίτα ἴσαρ. ὅνο. οἱοίῃ, 35. 

11, ΤῊἪς Τάαϑικ, νυ Τἰγοοϊπίαμι, ἀπᾶ ϑεϊθοϊίοηβ ἔτοτη ἴῃ 6 Μίπος 
Ῥοβῃιβ, Α(Ρ. τ784-1799. Ἐχίτα ἔσαρ. ϑνο. οἷοί, 35. 

ψυν  σ  Ψ Ψ ΕΨ ΌνΥ ἸΟῪ Ὁ ΧΟΡ ΨΑΎ ΣΡ ΨΥ ΡῈ 9 ΤΥ ΘΠ  ΎΎῚ Ρ Ρ ΟΝ 
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11. ΤΑΤΊΝ. 

“4π Ειὠριοιέαγν 7.αἰἦνη' Οσγανενιαγ. Βγ Τοῇπη Β. 
ο΄ ἈΠ εη, ΜΑ,., ΗἩεαά Μαῖοσ οὗ Ῥεγβε Οταμηπιδγ ϑοδοοΐ, βυταρθεν κἢ 

ος ΤΠτὰ Επἰιίοη, Κενϊβοὰ απὰ (οστεοιεά. ἘΕχίτγα ἔζαδρ. ὅνο. οἱοί!, 25. 

Ἢ Εἰγεέ 1 αΐἔέε Ἐχεγεῖσε βοοξζ. ΒΥ τῆς β8απιε 
Ἶ ἸΩς Απίδποτ. Ταῆϊγὰ Ἑαϊτίοη, Ἐχίτγα ἔσαρ. ὅνο. οἱοίἢ, 2ς. δώ, 

΄ Α. αονα 1 αὐέμι Εχεγεῖτε Βοοζ. Βγ ἴῃε βαπὶε 
ος Αὐΐδοτ. 2 γεῤαγίηρ. 

ΟΠ Ακρίϊο Νειίάρμαάα, οἵ Ἑδϑυ Εχίγαςίβ, [ἰη δπὰ 
; τέο, ον ὕὕπδεεη Ὑτγαποϊαιϊίου, Βγυ Ὁ. 5. Τεἰταπ, Μ.Α. ϑεἊοοηὰ 

Ἑδϊθοη, Κενϊξεά απὰ Ἑπίαγρεὰ. Ἐχῖγα ἔζαρ. ϑὅνο. οἱοίδ, 25. δά. 

Ῥαξξασες 0γ 7 γαμείαξίονε ἑρίο 7Ζιαξΐη. ἘοΥ τΠῈ 
ῥ θὲ οἵ Ῥαββπεη δηὰ οἴδειβ. ϑεϊεοίεά ὈΥ 1. Υ. ϑαγρεηῖ, ΜΑΑ., 

. Ἑεῖονν ἀπὰ Ταυΐος οἵ Μαράαϊεη (ζοϊϊερε, Οχίοσά. ΕἸ Ἑάϊτίοι. 
Ἐχίγα ἴζαρ. ὅνο. εἰοίῃ, 25. 6. 

ΕΒ ΕἸγεέ 1 αὐἕἔρει Αεαάεγ. ἘΒγ Τ. 1. Νυπης, Μ.Α. 
Τοϊγὰ Ἑάϊιίοη. Ἐχίτγα ἔοαρ. ὅὃνο. οἱοίξ, 25. 

δ φεογαί 1, αὐΐι Νεαάεγ. ἴῃ Ῥτγεραγαίίοη. 

αεραγ. 716 (ο»ε»οηέαγίες (ἴοτ ὅς. οοἶ5). ΠῚ 
ΟΠ ΜΝ ρίες ἀπ Μαρβ. ΒΥ Ὁμβαιῖες Ε. Μοβετῖυ, Μ.Α. 

Ῥατα]. 72ε Οαπὲίε αν. Ταϊγὰ Ἑάϊοη. Ἐχίγα ἔζαρ. ϑνο. 
εἷἰοίι, 45. 64. 

αν ΤΠ. 7.ε Οἰσὴ! Ἡγαγ. Ἐχίτα ἴζαρ. ϑνο. οἱοίδ, 35, δώ. 

7ἅε Οἱοί! Ηναγ. Βοοῖ 1. Ἐχίγα ἔζαρ. ὅνο. οἱοί!, 25. 

Οἴεεγο. ϑεϊεοϊίοπ οἵ ἱπιεγεβιίηρ δηὰ ἀθβογῖρ- 
εἶνε ραβεασε5. ἍΝ Νοίεβ5. ΒΥ Ηξητν Ν᾽ αίοσὰ, Μ.Ὰ. [1ῃ ἴδγες 
Ῥατίς, ϑεοοπᾶὰ Ἑαϊίοη. Ἐχίγα ἔσαρ. ὅνο. οἱοίῃ, 45, 6. Ἑδοὴ 
Ῥασὶ βεραγαίεῖυ, ᾿ἴπυρ, 15. 6. 

Ῥατὶ 1, Απεοάοιεβ ἔτοπι Οτεοίΐδη αηὰ Κοιπδη Ηἰ βίον, 
Ῥατὶ Π. Οπιεηβ απὰ γεατωβ : Βεδυῖςίεβ οὗ Ναίυτς, 
Ῥατ 111. Κοπιε᾿β Καϊε οἵ Βεσ Ῥγονίῃηρεβ. 

Οἴωγο. «ϑεἰοείεαί 7. οἰέεγς ((ογ ϑ.οοΐβ). ἍΝ ΠΗ 
Νοίος. ΒΥ (δε ἰαίς Ὁ, Ε. Ῥιϊοβατά, Μ.Α., απὰ Ἑ.Ἑ, Βεπιαγὰ, 
ΜΑΑ. ϑειοηὰ Εαϊιίοη, ἘΕχίγα ἔζαρ. ϑνο. οἱοί, 3», 



22 ΟΣΑΚΣΕΔΜΡΟΝ ΡᾺ 55, ΟΧΖΟΚΡ. 

Οἵεογο. οδοίσεξέ Ογαΐξίογις (ἴο᾽ ϑ΄.ῃοοΐθ). πῆ 
Νοίεβ. Βγ]. ΚΕ. Κίηρ, Μ,Δ. Ἐχίνα ἔαρ. ὅνο, οἱοίῃ, 25. 64. 

Οργησίΐες Δοῤοσ. ἍΜ Νοίεβ. ΒΚ Οδϑβοδγ 
Βτονγῃΐησ, Μ.Α. ϑεοοπᾶ Ἑδιτίοη, ἘΕχίτα ἴσαρ. ϑὅνο. οἱοίῃ, 25. 64. 

1 νγ. «δεἰροέίογις (ἴοΥῦ ϑ.οῃοοϊθ). ἍΜ Νοῖΐεϑ 
απ Μαρβ. Βγ Η. 1κε- αγηεσγ, Μ.Α. Ἐχίγα ἴξαρ. ϑνο. ἴῃ Ῥατίϑβ, 
Ἰππὴρ, βαοὴ 15, 64. 

Ῥατὶ 1. Τῇῆε Οαυάϊης Ὀϊβαβίοσ, 
Ῥατὶ Π, Ηπηῖρα] 5 Οαιηραΐρη ἴῃ Τία]γ. 

Ῥατί 1Π|. Τῆς Μαοεδοηίδη Ὑγαγ. 

1 τυγ. Βοοκο Ν- ΝΠ, ΜῈ [Τηἰγοαποείοη δπά 
Νοῖίεβ. Βγυ Α. Ν. Οἴυοσγ, Β.ᾳ. Ἐχίσα ἔσαρ. ϑνο. οἱοίῃ, 535. 64. 

Ουϊα. ϑϑεϊεοϊίοπϑ ἴοσγ {πὸ ι5ὲ οἵ ϑεῆοοῖὶς. ΔΝ ἢ 
Τηἰτοάποιίουβ ἀαπὰ Νοῖεβϑ, δηᾷᾶ δὴ Αρρεπάϊχ οἡ {πΠ6 Ἐοπιδη (αϊεπάδγ. 
Βγυ ὟἥΡ. Ἀαμπηβαυ, Μ.Α. Ἑαϊιεὰ ὃν ἃ. α. Καϊηβαυ, Μ.Α., Ῥγοΐεδϑθοσ 
οἵ ΗἩυτηδηϊίγ, ΟἸασρον. ϑεοοηά Βαϊ τίου. Ἐχίγα ἔζαρ. ὅνο. οἱοίῃ, 
55. 6«. 

Ῥίηγν. οδείοεέοαί 7, οἐΐογς (ἴογ ϑ.ῃοοὶϑ)ὴ. ἍΜ ΠΝ 
Νοίεβ. Βγυ {πῸ Ἰαίς Ὁ. Ε.. Ῥηοματά, Μ.Α., απ Ἐ. ΚΕ. Βεγηαγά, Μ.Α. 
ϑεοοηά Ἑαϊτίοη. Ἐχίτγα ἴσαρ. ὅνο. οἱοίῃ, 35. 

(αξεδίς ΓΚ ογοριοηϑῖς 7,107. Τ{ογιΠὶ ΓΟΡΟΣΌΤΝΗ 
δρραγαΐασα οὐ σα πὶ ῬχΟ]θροτηθηα ἀρρεηάϊοος δαάϊαϊι, Ἐοδίηβοι 
ΕΠ|15,Α.Μι 1878. Τθεμγ 8νο. οἱοίῃ, τός. 

“44 Ο»η»εφρέαγν οὐ (αέμάμς. Ἐν Ἐοθίηβοη 
ΕἸ], Μ.Α. 1τ8γ6, ΤΕΥ ὅνο. οἱοίῃ, τός. 

(αέείζξ Ἱγεγογιε,ισῖς (αγηερα «δοίρεέα, βθου ΠπΠὶ 
τεοορηπϊτοηοτα ἈοΡίπβοη Ἐ]]15, Α.Μ. Ἐχίγα ἴοαρ. ϑνο. οἱοίῃ, 35. 6. 

Οἵεογο οἷα Ογαΐογε. ΝΙΝ [Ιηϊἰτοάιυοιίίοη απ 
Νοίεβ5, ὈῪ Α. 5. ὙΥΠΚίηβ, Μ.Α., Ῥσοΐξθβϑοσ οὗ 1, αἰίη, Οὐγεπβ (ΟΊ ]ερε, 
Μαμηοθοβίοσ, 

ΒοΟΟΚΊ. 1870. ὅνο. οἱοίῃ, ὅς. ΒοοΙ 11. 1881, ϑὅνο, οἱοί!ι, 5.. 
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Γ΄ Εονοῖς Ρη ῥέε Ογαέίομς. ΥΙΙΝ Νοῖε5. ΒῪ 

ἕῳ 

τ: 

ἽΣ 

. 
ἿΝ 
αἴ 

᾿ 
Ξᾷ 

ἊΣ “ἡ 

ΤΕ. Κίηρ, ΜΙΆ. ϑεοοπὰ Ἐδϊίοη. 1879. 8νο. οἷοίμι, τος. 6ά. 

Οἴκεγο. «δοίεεέ Ζεἰέεγς. ΔΒ ἘπρΊϑη [πίγο- 
ἀυςξοπο, Νοίεβ, απὰ Αρρεπάϊοες. ΒΥ ΑἹ ετὶ δ δίδοη, Μ.Α. Τηϊγὰ 
Ἑάϊεοη. 1881, ῬετΥ ὅνο. οἰοίῃι, 18-. 

: Οἵωγο. «δείρεξέ 7, οἐέεγς. ἼΤεχε. ΒΚ ἴῃς 5απὶῈὲ 
Ἑάϊίοτ. Ἐχίγα ἴσαρ. ὅνο. οἱοίι, 45. 

Οἴεεγο 2γο Οἰπμερέίο. ΜΝ Ταϊγοάιιοιίοι ἀπά 
Νοίῖεβ. ΒνῪ ΝΥ. διηβξαυ, ΜΑ. Ἑλϊεεὰ ὈὉγ α. 6. απιβαυ, Μ.Α. 
Ἐχιίτγα ἔοδρ. ὅνο. οἱοίῃ, 35. 64. 

Ἡογαεε. ΜΙΝ «4 Ὀοπιπιεπίαγσυ. Μοίιπιε Ἰ. 
Τῆς Οὐεβ, Ταστηεη ϑεουΐατε, απὰ Εροάεβ. ΒΥ Ἐάναιὰ (Ὁ. Ὑγ1οκ- 
μα, ΜΑΑ., Ηεδὰ Μαβίεσ οἵ ΝΥ εἰ!Ἰπσίοη Οο]εσε. ϑεοοηᾷ Ἑάϊείοη. 
187). επιν ὅνο. οἰοίι, 12ς. 

Ἡογαεε. Α τερτγίπε οἵ τε αὔονε, 'ἰπ ἃ ἶζε 
συϊαθῖε ἴον (ἢ πὲ οἵ ϑοῦοοϊβ. Ἐχίτγα ἔσαρ. ὅνο. οἱοίῃ, 55. δά. 

λέων, Βοοκ 1. Μν πὰ [πιγοάιποίίοη, Η ἰβιογιςαὶ 
ἱπαιίοη, απὰ Νοίεβ. Βγυ . ΕΚ. ϑεείευ, Μ.Α., Κερίαβ Ῥγοίξββοσ 

οἵ γοῖνν Ηϊξίοσγ, (απιδτίρε. Ταϊγὰ Ἑάϊίοη. 188:. να. 

Ουϊά. Ρ. Ουΐαϊϊέ ΛΙαξοριῖς 7όϊ5ς. Ἐχ Νονί5 
Οοάϊεῖδυς Ἑάϊάϊε. ϑομοῖϊία ψείεγα (Οοπιηπιεπίατίαπι συτῃ Ῥτοίερσο- 
τησηΐβ Αρρεπάϊος Ἱπάϊος δδάϊάϊι, Ἀ. ΕΠ|Ὶ5, ΑΜ. επν ὅνο. 
οἷοίῃ, τος. δά. 

Ῥεγείμς. 721ὲ «ϑαίΐγες., ΜΝ ἃ Ὑτγαπϑίαϊίουι 
πὰ (οπιπιεηίατγ. ΒΥ ]οδπ σοηϊπρίοη, Μ.Α. Εαϊιεὰ ὉγῪ Ηξηιγ 
Νει εσμῖρ, ΜΑΣ δὲ οΣ ὐθθκα, νος ϑνο. οἱοῦι, "δά. 

Ῥέγρίδ, ΜΝ τ [πιγοάιυοιίοη αἀπὰ Νοίεϑβ, ὃγ ΤΟΝ 
. ῬαρίΠοη, ΜΑ., Ἑεϊονν οὗ Νενν Οοϊ!ερε, Οχίογά, ὙῸ Υοΐβ. 

Ἄοσονγῃ ὅνο, οἰοίῃ, τος. δώ. 
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δε ρρἤίογις ἤγον ἐδ ἦδδς ξημοτυη 7,αΐΐγε Ροοίσ, ἘΚ 
Νοσίῃ Ῥίπάεσ, ΜΙᾺ, ιτϑ8όρ. Τεμγ ὅνο. οοίἢ,, 155. 

δ γαρνηοίς ἀρῶ δῤοοίγιοηις οΓ Ξαγίν 7. αέΐ)ι. 
γ τ Τηϊτοάαοίίοηβ απᾷ Νοίθβ. 1874. ΒΥ Τομη ογάβνγοσίῃ, Μ.Α. 
8νο, οἰοίῃ, 185, 

Ζαρε. 1776 Αμπαζ. ΜΠ Ἐδθαγβ δπά 
Νοίεβ. Ῥυορατίηρ. 

Κογρεδ: δηρροδέϊογις 7ηέγοαίμείογν ἐο α ϑέμεν 
οὗ ἴῃς Αεπεϊά. Βγυ Η, Νειεβμῖρ, ΜᾺ, ὅνο, βενγεά, 15. 64. 

“Απείορέ 7, ἴσος ο7 Κεγρίδ,; νυ ἢ δὴ Ἐβϑαν οἡ {π6 
Ῥοεπιβ οἵ Ψειρὶ, ἴῃ οοπηδοίίοη τὐῖτ ἢἷ5 116 δῃὰ Τίμηεβ. ΒΥ 
Η. Νειίεβῖρ, Μ.Α, ὅνο. 5βενγεά, 25. 

7 .ε Αορραι ϑαΐηγα: 15. ΟΥ̓ οΊΠα] ἔογπι ἰπ οοη- 
προίΐοη νἱἢ 115. ΠΠΈΟγασΥ ἀθνθὶορπιθηί, ΒΥ Η,, Νει εβμῖρ, Μ.Α. 
ὅνο. βενγεᾶ, 15. 

4 “ανπαξ οΓ (Οοριῤαγαΐξίέοσα ΤΡ έίοίοσγ. Βγ 
ΤΟ 1. ῬΑρίΠοη, Μ.Α., Ἐδ]ονγ ἀπᾶ Γβοίστεσ οὔ Νεὰν (οΙ]ερα. 
Βεοοπάᾶ Ἑάϊοη. Οσοννη ὅνο. οἱοίῃ, 65. 

726 Αονμαη οοές οὐ ἐσ αἰ μρεδέαρ ρθ. ἘΒγ 
ὙΠ ατα Ὑουπρ 56 Π|ατ, Μ.Α.., Ῥγοΐδββοσ οὗ Ηυτηδηϊίυ ἴῃ ἕῃς Τ]ηϊ- 
νεγβιγ οὗ ΕἀΙΏΡυσρη,. Ὑικοπ,. 1877. ὅγο. οἱοίῃ, 145. 

7126 βορραγι οοίς οὐ ἐΐε Μοῤιόίε. Βγ ἴῃ βαπὶθ 
Αὐΐδοτ, Νεν Ἑαϊίοη, Κονβοα ἀπᾶ Ἐπ]αγρεά, 1881. ὅνο. οἱοίῃ, 
145, 

11, ΘΟἜΈΚ. 

“Α΄. Ογεοξ ἢ γίρμ, ἴογ τὴ6 ι᾿ιδὲ οἵ Ὀερίπηθς ἴῃ 
ἴῃαἱ Ταηρυαρα. Βν τῆς Εἰρῃξ Κδν. σμασῖος ϑγογάβινογίῃ, Ὠ.ΟΪ,. 
Βίβῃορ οἵ 81, Απάγονβ, ϑίχιῃ Ἑαϊίοη, Βθνίβοα δηὰ Ἑπανροά 
Ἐχίγα ἴοδρ. ὅνο. οἱοί!, 1ς, 6. 

(ὐγαξασ (τγαηηηιαίζας Ὀηπαϊζρρομα ἴπὰ ὈϑιΠῚ 
ΘΟΒοΪάσιση. Αὐοίοτα Οάτοῖο γογάβνοσα, Ὁ (,1., Ὑνεπίείῃ 
Ἑαϊιϊοη 1882, Ι2τη0. οΟἸοίἢ, 45, 
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ἡ σγεῖ- Ξησίδα ἢ φείρον, αὐτὶ ἀρ εα ἔγοπι 11446}} 
ο΄ πᾷ ϑοοί5 4ἴο. εὐϊιίοη, οὨἰεΗ͂Υ ἔοτ (ῃς τι8ὲ οἵ ϑοῆοοὶβ. Νιπείθεπιῃ 

ταν ύησα τὐφροχεο Κενίβοὰ (πγουρηουῖ, ι88ο, ϑαυᾶτε 12πιο. 
75. 6. 

σγεξ ἵεγός, 7γγερμίαγ μα 7)ε εοέίυε,; τοῖν 
ἕουτηβ, τηδδηΐησ, απᾶὰ αυδπί ; ἐπ Ὀγδοίηρ 411 ἴῃς Τέπβεβ πϑεὰ Ὀγ 
Οτεεῖὶς υυήΐετβ, ἢ τείεγεηςεβ ἴο ἴῃς ραββαροβ ἴῃ Ὑνμἰςἢ ΠΟΥ ἄτα 
Ἰουπὰ, Βγ ὟὟ, Νείϊοι. Ἐσουγίὰ Ἑάϊοη. τον ὅνο. οἱοίδ, τος. 6ώ. 

7λε Εδημηίς οὐ Ογεοξ “4. εεομ ἐπα έΐονι ([οτ Θ. ἢ ΟΟ 5): 
αὐτί ἀρεά ἔγοπη ΗΪ5 ἰασρεγ ὑγοῦκ Ὀγ Η. ΥΥ͂. Οπαπάϊοσ, Μ.Α., ναγηῆείε 
Ῥτοίεββογ οἵ Μοχσαὶ αῃὰ Μείδρῃηγξβίοαὶ ῬμΠοβοργ, Οχίοσά. Ἐχιγα 
ἴζδρ. ὅνο. οἴοίῃ. 25. δά. 

“4. «εγῖες οΥ Ογααάμαϊεαίϊ (ὐγεος ιδααΐε7.5 :-το 

γε Ογεεξς Κεαάεγ. Βγ ΝΥ. ἃ. ἈπβἤΡγοοκο, 
ΜΙΙ,, (ογπιετὶν Ἐδῖονν οἵ 8.1. Το π᾿5 Οο]]ερο, σαπιδτίάρο, ϑεοοηὰ 
ΟἸιαβϑίοαὶ Μαβίεσ αἱ (ὰς (ἵν οὗ 1 οπάοη "ΧΟ Εχίτγα ἴο3ρ. ὅνο. 
οἴοιῃ, 25. 6. 

δ εεομαὶ Ογεεῖξ εααεγ. Ἐγ Α. Μ. ΒεΪ], Μ.Α. 
Ἐχιγα ἴσαρ. ϑνο. οἷοι, 35. 6. 

7 λιγα σγεεξ Κοααογ. ἴῃ Ῥγεραγαίίοη. 

 οεγίά Ογεεξ ᾿εακΐδγ; ὀείγιο' δ ῥερίγεεγις οἡ 
Οτεεῖ Ῥίαϊεοίς. Νὰ Τηϊτοάποξίθηβ ἀπὰ Νοῖες. ἘΒγυ ΑΝ. ὟΥ. 
Μειτν, Μ.Α., Εεῖονν πὰ 1 δοΐαγον οὗ Γἰηοοὶη (ΟΙ]]ερε. Ἐχίτα 
ἴζαρ. ὅνο. οἷοι, 45, 64. 

δ σγωῖξ Κεοααδγ. Ῥατὶ 1. ϑϑεϊβοιίοηβς 
ἴτοιῃ Οτεεῖς Ερὶς απὰ Ὀγαιηδίῖς Ῥοείγυ, νυ τἢ Ἱπιγοδυςίοηβ απὰ 
Νοίςβ5, Βγ Ἐνεΐγη Αὐϑοῖΐ, Μ.Α., Ἑεϊίονν οἵ Βα] οὶ (οἸ]ερε, 
Ἐχίτγα ἔοαρ. ὅνο. οἱοίῃ, 45. 6. 

ῬΑ], Βγ τἂς 5βαπὶς Ἑαϊίοσ. Ιῃ Ῥσγεραγζαίίοη. 

7ε Οοὐαεγε 7 γεαςμ7» οὗ “«“ »εΐοριέ Οὐγεοξ Τοοίγγ; 
᾿ Βεΐηρ ἃ (οἸ]]εοκίοη οἵ 1π6 ἤπεϑὶ ἰη τῆς Οτεεῖς ΟἸαβοὶς Ῥοςεί5, 
ὙἾτ Ιηϊτοἀυοίοτν Νοιίςεβ απὰ Νοίεβ. ΒΥ ΚΕ. 85. ϑνηρδι, Μ.Α., 
Ἑεῖονν οἵ Οτὐεῦ τ λοϑαῖᾳ Οχίοσά. Ἐχίτσα ἔζαρ. ὅνο. οἱοίῃ, ὃς, 6ὦ, 

“4 Οοίαονιι 7 γέασηνγν οΓΓ Ογεοξ γοϑξε, Ὀεὶπρ' ἃ 
οοἰεοίίοη οἵ ἰπς ἤἥπεδέ μαββδαρὲβ ἱπ ἴῃς ῥγίποίραὶ Οτὐεεκ Ῥγοβο 
τίει, υυκἢ Ιηἰσοάαοίοτγ Νοιίοεβ απὰ Νοῖεξ, Βγ ΚΕ, 5. Υτίρδι, 
Μ,Α., «πὰ 1. Ε. 1.. ϑυαάνε!, Μ.Α. Ἐχίσα ἴραρ, ὅνο, οἱοί, 45. 64. 
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“δον. 2 Ργοριοίζεης Μομραὶ ([ογῦ ϑοῇοοἝβ). 
ἍΜ τ Τπἰγοάυοίίοη δηα Νοίςβ, Ὁ. ΔΑ. Ο. Ῥυϊοκαγά, Μ,Α., Ἐξ ονν οὗ 
Νεν ΟΟἸ]ερο. Ἐχίγα ἔοαρ. ὅνο. οἱοίῃ, 25. 

“Ἰφελγάμς. ΚΑ σαγκεοηέγιο. ἍΝ Π [Γπιγοάποίζίοῃ 
δηὰ Νοίες. ὈῪ Ατίδυν 5ιάρσνίοῖκ, Μ.Α., Ταΐοτ οὗ Οσογρὰβ ΟΠ τϑίὶ 
ΟΟΙ]]ερε, Οχέοσα ; Ἰαΐε ἘΠ ον οὗ Τυϊηϊςν ΟΟἸ]]ερα, σα δτάρσε, πὰ 
᾿Αϑβϑιβίαπε Μαβίοσ οὗ ΕυρΌΥ ϑοῖοοὶ. Ἐχίγα ἔσαρ. ὅὃνο. οἱοίῃ, 35. 

“δολνις. 716 (λοοῤάογοος. ΝᾺ Τηἰγοάποξίοη 
δηα Νοίεβ ὈῪ (Π βαπης Ἑαϊΐοσ. Ῥγερασίηρ. 

“γἱεέοῤῥαγοο. ἴῃ Θηρία Ῥίαγβ, εὐϊεά, στῇ 
ἘΠΡΊ5η Νοίεϑ, πἰσοάιοίίοηβ, ὅζο,, Ὀγ ΝΥ. ΝΥ. Μεῖτυ, Μ.Α. Ἐχίγα 
ἔἴζαρ. ὅνο. 

Τῆς ΟἸουᾶς, 25. Τῆς Αοβαπηΐδῃϑβ, 25. 
Οἰδεῦ ΡΙανβ ν1}] [Ο]]ονν. 

“1γγίαγι. ϑεϊθδοιοηβ (ἔογ ϑοῃοοϊϑ). Δ Π ἢ Νοίεβ. 
Βγ 7. 8. ῬΗΠΙροιῖ5, Β.Ο.1,. Ηραᾶ Μαβίοτ οἵ Βράζοσὰ 8.βοοὶ. 

(εὖθ. Ζ7αῤιμίαᾳ. ΜΉ Τπιγοάιποίοη απὰ Νοῖεβ 
ἘΥ Ὁ. 5. Τεγγατη, Μ.Α. Ἐχίγα ἔοαρ. ὅνο. οἱοίῃ, 25. 64. 

Ἐηγίῤταϊφς. “ οσέξς (ἴον ΘοΒοοἹ). ΒΥ Ὁ. 
7εύγατη, Μ.Α. Ἐχίτα ἔζαρ. ϑνο. οἱοίῃ, 25. σώ. 

ΤπγίῤτἼαςς. “είηα. Ἑ αἰϊοα ἢ Τηἰγοάαοείοη, 
Νοίεϑ, αηᾶ Οὐ εἶσαι Αρρεπηάϊχ, ἴον ὕρρεγ απὰ Μιδᾶϊε Ἐοσθβ. ΒΥ 
Ό, 8. Τεύτα, Μ.Α. Ἐχίτγα ἴοαρ. ϑνο. οἱοίῃ, 35. 

“Π]εγοαοίμς. ϑεϊθοϊίοπβ ἔγοπι. Εαϊιεά, τ [π- 
ἰγοάιυοίίοη, Νοΐεβ, απᾶ ἃ Μδρ, ὃν Ὗ. ΝΥ. Μεῖτυ, Μ.Α.., Ἐεῖϊονν δπὰ 
ΤΙ βοΐυτοσ οὗ Γἰμοοὶη Το ]]εσα. Ἐχίτα ἔἴραρ. ϑνο. οἱοίι, 25. 6ώ. 

ΤΠ οημοῦ. Οαγοσεν, Βοοῖκβ 1- ΧἼ4Ὶ ((οσγ 5ςΠοοΪἝ 5). 
Βγ ὟΝ ΝΥ. Μειτγ, Μ.Α. Τυνεηίγ- απ ΤΒουξαηᾷ. Ἐχίγα ἴζαρ. ὅνο. 
οἰοίῃ, 45. 6, 

ΒοΟΚ 11, βεραγαίοϊυ, 15. 64. 

Ποῦ. Οάγετεν, Βοοκβ ΧΙΠ--Χ ΧΙΝ (ἰὸν 
ΘΒ οοἶβ). ΒΥ ἴδε βαπια Ἑαϊίοσ, ἘΕχίγα ἴοαρ. ϑνο. οἱοίδ, 55. 
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 ἴονιογ. 7ἠαά, Βοοῖκ 1 (ἴογ ϑεβοοῖθ). Βυ 
ΘΒ. Μοῦτο, Μ.Α. Ἐχίτα ἔσδρ. ϑνο. εἰσίῃ, 29. 

Ο οριογ. 7ἠαα, Βοοκ5 ΝῚ «πὰ ΧΧΙ. πὴ 
: Τηϊτοδυοίίοη ἀπὰ Νοίεβ. ΒΥ Ἡεγθετὶ ΗαϊΠκίοης, Μ.Ά.,, Ἰαΐς ϑοβοίασς 

οἵὗἁ 8ὲ. Ρεΐεγ᾽β (οίερε, σαπιρτίασε. Ἐχίγα ἴσαρ. ϑνο. οἷσίν, 1ς. δώ. 

Δπμεῖαη. ἵεγα Πείογα (ἴου ϑ.ῇοοθ). ΒΚ 
Ο. 5. 7εῖτατι, Μ.Α. Ἐχίγα ἔαρ. ὅνο. οἰοί!, 15. δά. 

Ῥίαέο. «δείρεέίογις (ἴοΥ ϑ.ῃοοὶϑ). ἢ Νοίςδ5. 
Β. Τονεῖϊ, Μ.Α., Κερίῃς Ῥυοίεββογ οὗ Οτεεῖ; δπὰ 1. Ῥυγνεβ, 

ΝΣ εἴϊονν απὰ ἰαὶς ᾿δοΐατογ οἵ Βα] "οὶ ΟοἸϊερσε, Οχίοτα, [ἴῃ 

ϑοῤῥοεσίες. Ττπι ϑιηοῖε Ρίαγβ, ἢ ἘΠρΊ 5 Νοῖαβ, 
ὅς. ΒΒ. Τενεῖβ σδιηρθεῖ!, ΜΑΑ., Ῥγοίεββον οἵ Οτεεῖς ἰπ ἴῃς Τηΐνετ- 
5: οὗ ὅι:. Απάγενν 5β, απᾶὰ Ἐνεῖγῃ Αροίξ, Μ.Α., Βα! !οὶ ΟοἸϊερε, 
Οχίοσά. Ἐχίγα ἔζαδρ. ὃνο. 1ϊπὰρ. 

Οεάϊρυ Τγσαηηυς, Νεν δηὰ Ἐονξεὰ Ἑάϊίοη. 25. 
Οεάΐρυβ (οἰοπειβ, ΑΑπίΐροπε, 15. 04, εδοῖ. 

Αἴαχ,ρ, ἘἙἸεοῖσα, Ὑταδομίηϊαο, ῬΒϊϊοοίείεβ, 25. εδοῖ. 

ιδοῤῥοείες. Οεάέῥες κε: Ὀϊπάογί᾽ 5 Τοχί, ψτἢ 
ΓΝ Ἐν {δε ῥτγεβεηξς Βίββορ οἵ 8ι. ᾿θαν᾽5β. Ἐχί. ἴοδρ. ὅνο. πὰρ, 
15. 6. 

7 ἀεοεγίέες (ἴοὐ ϑοιοοΐϊθ. ἢ Νοῖεβ. ΒΚ 
Ἡ. Κγηκβίοη, Μ.Α. (1αἴςὲ ϑηον), Ἠεαὰ Μαβίεγ οὔ Ομεϊ θημαπὶ 
ΟοΙερε. Ταϊγὰ Ἑαϊείοη. Ἐχίγα ἴζδρ. ϑνο. οἱοία, 45. δώ. 

Χαιοῤῆον. Εαεν «δεἰξεξίογις (ἴοτ [ποῦ (]45565]. 
τῇ ὁ οοαθυΐαγν, Νοίοβ, απὰ Μδρ. Βγ 7. 8. ῬΒΠΙροῖία, ΒΟῚΙ,, 

δὐὰ ἂς 5. 7ετταω, Μ.Α. Ταϊγὰ Ἑάπίου. ἴγα ἴσαρ. ὅνο. εἰοίδ, 
35. . 

Χαποῤήοη. ϑοίορέίϊομε ({οτ ϑομοοῖβ). ὙνΊΝ Νοιῖοϑ 
Μαρβ. ἘΒγ]. 8. ῬΗΠΙροιία. ΒΟΙ,, Ηεαά Μαβίεσ οἵ Βεάίογὰ 

ϑοῆοοὶ, Ἐσουσὰ Ἑαϊεοη, Ἐχίγα ἔοαρ. ὅνο. οἱοίῃ, 35. δά, 

“Χοιοῤάοη. παδαςίς, Βοοῖκ 11. Δ Νοῖςβ 
Μαρ. Βγ Ὁ. 8. 7εἴταπι, Μ.Α. Ἐχίγα ἴοαρ. ϑνο. οἱοῖδ, 25. 
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“4γἱεέοίίος οί... Βγ ἊΝ. 1,.. Νενπιδη, Μ.Α., 
ἘΞΕΠΙονν οὗ Β4]11ο0] ΘΟ ]ερσο, Οχίοτά. 

“1 γἱφέοίοίίαγε δέμας. 1. Οπἡ τῃ6 ϑιίγασέαγε οὗ 
τῆς ϑθνθηῖ ΒοοΙς οἵ [6 ΝΙοοιηδομεδη Ἐ{ηϊοθ. Βυ. 1. Ο. νη βοη, 
ΜΑΑ,, Ἐξ ον οὗ ΟΥδὶ Οο]]ερε, Οχίοσά, 1879. Μεάϊυμη ὅνο. 
5. 1Π7 55. 

Ζροριοσέλοηος απο “αὶ δε ίγρος. ὙΠῸ Οταίίοηβ οὗ 
Πεμηοβίμοπεβ ἂἀπὰ ΚΕ βο μηδ οη ἴῃ6 Οτονη. ὙΠ Τηϊτοάποίοτν 
Ἐββαγβ δαπά Νοίεβ. ΒΥ 6. Α. ϑίπιοοχ, Μ.Ά., απὰ ὟΥ. Η. ϑίπηςοχ, 
Μ.Α. 1872. ὅνο. οΟἱοίἢ, 125. 

ΤΠ οϑρηογ, Οὐἀγδεεγ, Βοοκϑ 1--Χ11. Ἑαϊεά ψ πῃ 
ἘΠ ΡΊ 5 Νοῖΐεβ, Αρρεμβάϊςεβ, εἴς. Βγ Ὗ. ΝΥ. Μεστυ, Μ.Α.., απᾶ {με 
Ἰαΐε 7απλοθ5 Κἰ446}1, Μ.Α. 18γ6. Ῥεμν ὅνο. οἱοίῃ, 165. 

ἤορογ. 7αα, ἈΝ Τπἰγοάποιοη απα Νοῖθο. 
Βγ Ὁ. Β. Μοητο, Μ.Ά., ΨίςἊ- Ργονοβὲ οἵ Οὐδὶ Οοϊϊερε, Οχίοσα. 
Ῥχρρατίησ. 

“41. σσγαρερεαγ οὐ ἐἦσ ορρογῖὲς 7)ιαοοί. Βν Ὦ. Β. 
Μοητο, Μ.Α., ΕΈ ον οὗ ΟΥὐδὶ ΟΠ εσο. ετγ 8ὅνο. οἱοίῃ, τος. 64. 
μέ Ῥηὀϊἑφλδα. 

,δοῤἠοοίος. ΤῊς Ρίαγβ απὰ Ετσγαρτηθηΐῖβ. Δ ΠΠ 
ἘΠρΊ 5 Νοίεβ δαπᾶ Ἰηϊτοάποίξίομβ, ΌῪ 1,οννῖβ σαπρθεὶ}, Μ.Α.., Ῥτο- 
ἴεββοσ οἵ ἄσεεῖ, 5ὲ, Απάγεννβ, ἕοσπηουΐυ ἘῸΙ]ονν οὗ Οὐθθη᾿β ΟοΙ]ερο, 
Οχίοσᾷ. 2 νοΐβ. 

ο]. 1. Οεάϊρυθβ Ὑγτάπηιβ, Οεάϊρις Οοϊοπθιβ. ΑἈπίϊροηδ. 
ϑεροηάᾶ Ἑαϊοη. 1870. ὅνο. οἱοξῇ, 165. 

ΝΟ]. 11. Αἴαχ. ἙΕἸδβοῖγα. Ὑτδομίπίαθ Ῥαϊοοϊείεβ. Εταρτηθηΐβ 
1881. 8ὅνο. οἱοίῃ, 165, 

δοῤῥοοίος. ὙΤΠΕ Τεχί οἵ τΠ6 ϑενεὴ Ρίαγβ. ΒΥ 
τς βατὴθ Ἑάϊίοσ, Ἐχίγα ἔσαρ. ϑνο. οἱοίῃ, 45, 64, 

4 αμεα ὁ Ογεοξ “ίδίογίρας 7ηδογήῤὝῥίογιδ. 
ΒΥ ἘΦϑῸῚ, Ηΐοκβ, ΜΙΑ., ἐοππηοιν ἘΦΙ]ονν ἀπά Τυΐοῦ οὗ Οογρὰς 
ΟἸὨσίβεὶ ΟΌ]]ερο, Οχέοσα, Ῥεωυ ὅνο, οἱοίμ, τος, 64, 



“4ηπ Εἐν»"οἱοσίεαί Ζοίέοηαγν ὁ, {ἦε γφιεῖ 
ἐς ΠΠΠς μβρῤουρν ἵδαοαν γνῦᾳ γέννας ἀάνστῳ 65 οἵ Ετεηοῦ Εἰντηοίορσυ. 

ἘΔΉΤΗΣ Ἢ εἰ. Ὑταηεϊαϊεὰ ἱπίο Ἐπρὶ δὰ Ὁγ Ο. ὟΝ. ΚιϊοΝίη, Μ 
ΕΞ ϑεοοπὰ Ἑαϊτίοη. Οτονγῃ ὅνο. οἱοίῃ, 75. δά. 

 βγαερλείς δέογίρα (γανηηαν οΥ ἐἦε ξγωιε 
ἼΣΩ σε. Τταυβίαϊεὰ ἱ ἸΞἢ ᾿γ Οἱ ὙΥ. Κικομίη, Μ.Α. 
τ πα δ Ἔχε ἰναρὶ Ἰϑῳ τυ τ 3-. 64. Ἀ κθν 

ὙΡ ͵ϑογέ Αὔϊεέονν οΓ γι Δ εγαίηγε. Βν 
ο΄ ὅεοῖρε ϑαϊπίβρυγν, Μ.Α, ὅσον ὅνο, οἱοί!ι, τος. δώ. 

' ̓ «κδορένμδηις οΓ Τγεμεῖ 1.16; αέπγε, ἔγοτη Ψ Π]οη ἴο 
Ηυρο. ϑεϊεοίεα απὰ ἀτταηρεὰ Ὀγ [πε βαπὶς Ἑαϊῖοσ. 2 γεῤαγίρρ. 

ΠΑ Ῥνέρημογ ο7 γομεῖ Δεδογαέμγε. ΒΥ ἴῃ βαπιε 
Αὐΐδοτ. Ἐχίγα ἔζαρ. ὅνο. Ἂοἱοίῃ, 25. 

ἘΤΘΏΟΘΗ ΟἸαββίοϑ, Ἐάιιθᾶ ὉνῪ ΟὕΒΤΑΨΕ ΜΑΒΒΟΝ,Β.Α. 

Ε-. δι ,): Οἵμμα, αμαὶ “οί χὸγες 75 2 ηη7,265 
ραν τ ηῆμέ τι Ιπἰτοάποιίου απὰ Νοῖεβ. Ἐχίτγα ἴζαρ. ϑὅνο. οἱοί!, 
25. θα. 

Ααείρμες αἰ παϊγογεαφηε, αγιαἰ (ογηοίἑες 7,6 “εμ- 
ἡεεγ. ὙΥ Ια 1,ουἱκ Ἀαδοίπο᾽5 Γ1{6 οὗ Ηῖ5 Ἑαΐδμεγ. Ἐχίγα ἴφαρ. ὅνο. 
οἷοι, 25. δώ. 

ἡΜ͵ο δγες 1ες ομγδεγίες αδ δεαῤίη, απαὶ 1 α- 
εὗρες Αἐλαϊίε. ΝΥ Νοἠταῖτε᾽5 Γἰΐς οὗ Μοϊϊδτε, Ἐχίγα ἴοαρ, ὅνο. 
οἷοίι, 2ς. δώ. 

,δεολεεζίοηις γον {66 (ογγεεῤοπαίομες ὁ 77ααἶα»ῃ 
τς κἦρ ϑέοίρνι αὐᾶ ἢοτ οὨΐοΥ Οοοπίετηροτγασίεβ. 1πιφηδοᾶ ποτα Ἔβρθοί δ! 

ἴον Οἰτίϑ᾽ Βομοοῖβ, Ἐχίγα ἔαρ. ὅνο. οἱοίι, 35. 

Ἰογασε απέρη εἷδ »ηα (λανμόγε, ὃν Χαυϊεγ αἷὲ 
᾿ ὑλαϊειγε; Οὐήκα, ὉῪ Ἡσάανιε ὧε ηγας; Τὰ Ὧοι ἂς ϑυξεῖίς, ὈῪ 

}ίευέε; 1.ἐ5 Τατιεᾶυχ ἂς ᾿᾿Ὴδιεῖ Οοιπεῖ!]ς. Ὁ Ἐάνιονί Αδομέ; 
Μέβανεηζυατες ἀτπ Ἐσοϊίετ, Ὁ Αοαάρίρῥλε ΤΟ ῇέγ. Ἐχίγα ἔοαρ, ὅνο. 
οἱοίῃ, 25. 6. 

Μερπαγαῖς 14 )ομομν αμά βγμενς ἀπά Ταΐία- 
ἡ γαζ: 1.5 Οτοπάφυγ, Ἐχέγα ἔζαρ. ϑνο. οἷοί, 25. 64. 
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Τομῖς ΧΙ] αμαὶ δἰ Ορηέοηηῤογαγῖσ ; ἃ5 ἀ6- 
βου θεᾷ ἱπ Εχίγδοίβ. ἤτοι 168 Ῥεβθί Μειιοῖγβ οἵ ἔπ ϑενεηΐεθη 
Οεηΐαγυ. Ὑ ΠΏ ἘπρΊ 5} Νοίεβ, επεαϊορίοαὶ ΤΆ0]65, ὅτο, Ἐχίγα 
ἴξαρ. ϑνο. οἱοίἢ, 25. δά. 

ν. ΘΕΈ ΕΜΑΝ. 

ΤΑΝΟῈΕΡΒ Θοσυαδὴ σουσβο. ΒΥ ΗΕΙΕΜΑΝΝ ΤΑΝ ΟΈ;, 

ΤΟΙ ΟΣ οὗ ΜΙ οᾶθτ Τιυϑηραδρθδ, ΝΙ ΘΟ δίῃ : 

726 (ἰογρηαρς αὐ ἤογεσ; ἃ Ῥγαςίιοαὶ [πίγοάπο- 
ἰίοη ἰο Θεγηδηῃ (οηνοτγβαίίοη, ἢ ἂπ ΑΡρεπάϊχ οοπίαϊπίπρ (Π6 
Ἐπβοπίίαῖὶα οἵ ἀδπηαη Οταιητηασ. ϑεοοπα Ἑαϊίίοη. ὅνο. οἱοίῃ, 
25. 64. 

7.16 Οτγηηαῦι 7αμπαί; ἃ (ἀεγπιαῃ (ἀΓΑΠΊΠΊΔΓ, 
ἃ Ἀεαάϊηρ ΒοοΟΚ, δῃᾷ α ΗἩδηάροοϊς οὗ ἀδιβιαη (οηγνθγβαίίοη. ὅνο. 
οΟἱοίι, 75. 6. 

Α4Ἢ σγαρεηαγ ὁ ἐάδς (ὐϑγηραγε 7 αριραρε. ὅνο. 
οοίι, 35. 6. 

ΤΗΐβ “Οτδιησηδῦὔ 15. ἃ τορσϊηῦ οὗ [89 ασδτήστηδυ σουύδίμ θα ἰπ 

«Πὴ6 θσσαϑὴ Νϑυτδ],᾽ δηᾶ, ἴῃ μι 8 Βθραιδαΐθ ΤΌΣΤΩ, 185 1τ- 

του ρα ἴον {86 856 οὗ 5ύπαθσιηβ Ὲ)Ο Ὑν]5Ὲ ἴο τϑκ {ποτ- 

βοῖνϑβ δοαιδίηνθα ἢ αόστάδϑη Οὐ δυάσηδτ ΟὨΘΗ͂Υ ΤῸΣ 186 

ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ Ὀθΐτρ 8016 ἴο τϑϑδᾶ αϑσσάϑῃ ῬΟΟΪΚΒ. 

(ἰόγηθανι (ογῤῥοκίέϊο,; Ἐς χίγαςϊς. ἔγοπη ἘΩΡ 5} 
πὰ Απγοιΐοαη νυ οτς ἴοσ Τσαηβίαἰΐοη ἰηΐο (δγηηαη, ἢ Ηϊηῖς 
ἴοι Τταμοϊαϊίοη ἴῃ ἐοοϊηοΐθθ,. [Ιἢ 1ὴ6 Ῥ͵Ι655. 

1, 65εἴγιος 7ιαοίοορ. ΝΠ Ιπιγοάμοίξίοη, Ἐπρ- 
Ἰβῃ Νοίεβ, εἰς. ΒΥ Α. Ηδγίαπη, ΡὨ}. θοὸς, Μ.Α. Ἐχίγα ἔσδρ. 
8ὅνο. ΟἸοίῃ, 45. 6. ᾿ 

νι λοίηε Το, Α Ὄταπια. Βγυ ϑ μεσ. Ὑγδαηθ- 
Ἰαϊεὰ ἱπίο ἘπρΊ δα οῖβα Ὀγ Ε. Μαββῖες, Μ.Α. Ἐχίγα ἴοαρ. ϑνο.. 
οἰοίῃ, 55. 

ὌΧ Ὁ ΡΨ, » ὙΨΌ, ΘΘΨ ΨΘΘΕΨΨΡΒ ὙΎΥΝ 
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ΠΑΙμο, Εάϊιοὰ Όγ Ο. Α. ΒΟΟΘΗΉΗΞΙΜ, ῬΆΪ. θοο., Ῥτοΐθββον 
ἷ ἐπ Κη κ᾽ 5 ΟΟἸ1ο5ο, ᾿ομ οι : 

πον Σρνκοκί. ὙΥΝΝ « 11 οἵ σοείδιε, διο. 
Τοϊτὰ Ἑάϊοα. Ἐχίγα ἔζαρ. ὅνο. οἷοι, 35. 

πο κων ΤΩΣ γι α {πὸ οἵ οἰ ἶηες: 
δὴ Ηἰβίοτίοαὶ δηα οτι ἶσα] Ιηἰγοάποιίου, Ατὐρυπιεηῖβ, απὰ ἃ οοπιρίεῖε 

τ΄ ΓΛ οππηξοίΐαιγ. Ἐσουτὰ Ἑάϊτίοα. Ἐχίτα ἴζδρ. ϑὃνο. οἰοίῃ, 35. 64. 

1 δεοίρρς Πέρα σον βαγπλείρε. Α (οπιράν. 
ΨΥ ΠΝ ἃ 1ἰ{ οἵ 1,εβϑίησ, Οπεῖςαὶ Απαϊγβῖβ, Ὁοτηρίείς (ομητηδηίΐατγυ, 
ἄς. Ἑουτίὰ Εαϊτοη. Ἐχίγα ἴζδρ. ϑνο. οἱοίμ, 35. 6ά. 

δε έλλογ᾽ς Ηϊείογίξολε δξίςσομ, ρηιοηεές 7. δὐερ 
πηὰ Τοά, απὰ Βεϊαρσετυησ νοὸπ Απηζνεγρεη. ϑεοοηὰ Ἑάϊίοη. Εχίγα 
ἴζαρ. ὅνο. οἷοίι, 25. 64. 

Οοείλες γρἠϊρονιε σα Τ αμγίς. Α Ὄγταπια. Δ ΠΝ 
«(ἡ Ιπιγοάδυςίίοπ δηὰ Νοῖεβ. Ἐχίτα ἔοαρ. ὅνο. οἱοίῃ, 3-. 

ΝΠ οτ ῶὰ χρ». Αὶ Οταλδαλιοὰ (οϊϊεο- 
οι οἵ Ῥτοβξε Ἐχίγαςϊ5 ἔγοϊη Μοάογη ειπηδη υντὶ το β :---ς 

Ῥατῖ. ὙΠ ἘπρΊ 5 Νοίοβ, α Οταπιπηδιῖοαὶ Αρρεηάϊχ, δηὰ ἃ σοπὶ- 
ΡΙείε νῦν ς βεςοπά Ἑάϊτίοη. Εχίγα ἔαρ. ὅὃνο. οἰοίῃ, 25. δώ. 

Ῥατὶς ΠῚ απὰ ΠῚ ἴῃ Ῥγεραγαϊίοη. 

1 6 είρρς ΜΝΝαίλαηπ ἐδγ Ἡγεῖδε. ἍΜ ΤΠ Τπιγοάπο- 
ἄοη, Νοίεβ, εἰς. ΕἘχίγα ἴσαρ. ὅνο. οἱοίῃ, 45. 6, γιέ δ μὀἑἑελεά. 

Τὰ Ῥτορδσγδίίοι. 

ΜΒειζεγ᾽ς (Κ΄. 1) Τγτοάγτολ αν Οὐ ο556. 

φελελίογς αγία ϑέμαγί. ΜΝ Νοῖοβ, [πίγο- 
ἀυοιίοη, ἄις. 

,δελέλίογ᾽ ς 7 ιρρισζγαι σον Ογίσαης. ΔΝ ΤΊ Νοίῖεβ, 
Τοϊτοἀυοιίου, ὅτς. 

μϑιοζνεζίος ἴτοαι ἴῃς Ῥοεπὶ οἵ «δελε ζογ ἀπά 
Θεείλε. 
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ΨΙ. ΜΑΤΗΞΙΜΑΤΊΟΜ, ὅτο. 

1 ἔρηγος ας Ξαςγ: ἃ ἢγϑε Ασὐπῃπηεέῖς Βοοῖ. 
(Ἰπιτοδποίοτν ἴο “ΤῊς ϑομο αν Αὐϊτηοιῖς.᾽.) ΒΥ 1ενν5 Ηεπβίου, 
Μ.Α., Τογμλεν ΕςΙ]ον, ἀπὰ Αββίβίαπι Ταΐοσ οἵ Τυϊηϊγ ΟΟΙΙερε, 
Οαρπάρσα. τόν ὅνο. οἵοίῃ, 64. 

“1"5τυεγς ἐο ἐς χαρεῤίος ἐη ρη7ες γεαας 45}, 
τορθίμου τ Ἰἢ ἔννο ἐπουκαπα δἀὐάϊείοπαὶ Ἐχαταρ]εβ ἐοστηθά ἔτοτη ἐπ 6 
ΤδΌΪε5 ἴῃ [ῃ6 βαπιθ, ἢ Αηϑυγεῖβ, ΒΥ ἴῃς βαπὶ Αυΐμοσ, Οτοόνπ 
8νο. οἰοίῃ, 15, 

722ε δελοίαγ᾽ς ““γεξλργεοίς,; ψῖθ Αηϑινεῖβ ἴο 
16 Ἐχαπιρὶεβ, ΒΥ {Π6 βάτὴς Αὐΐμοσ. Οτόνῃ ὅνο. οἱοίῃ, 45. 64. 

726 ϑελοίαγ᾽ 5» “4, ρεὖῦγα. Ατ [πιγοάποίογυ ἡνοσκ 
οη ΑἸἹρερτα, ἘΒγυ {Π6 βαπὶὲ Αὐΐῆοσ. Οτοόνῃ ὅνο. οἱοίῃ, 45. 64. 

“οοϊ-ζεοεῤίηρ. Ἐν Κὰ. ἃ. (᾿, Ηαπηίίοη, ΕἸπαποίαϊ 
᾿Αβϑβιβίδης ϑεογείασυ ἴο ἴΠ6 Βοαγά οὗ Τσαᾶεδ, απᾶ Τοῇη ΒΔΑ]] (οὗ ἔμ 6 
ΕἸσηλ οὗ Οὐἰίογ, ΒΑ]1, ἀπά (ο.), (ο- Εχαμηΐηθτβ ἰπ Βοοῖκ-Κεερίπρ 
7οτ (ῃ6 ϑοοίείν οἵ Ατίβ, Νϑνιν δπᾶ εηἰαιρεὰ Ἑάϊοα, Ἐχίγα ἔσδρ. 
ϑνο. ᾿ἰτὴρ οἷοί, 25. 

“4 Ορηγϑο 97 7, εεέηγες οὔ Ῥηγ6 (σὐεορεοέγγ. ἘΒγν 
ΗδητΥ 1. ϑίερηθη ὅπῃ, Μ.Α., Ἐ.Β.5., ἘΈΠ ον οὗἩ Οογραβ ΟΠ τίβεϊ 
ΟΟ]]ερο, ἀπ ϑαν]αη Ῥγοίδββου οὗ Οδομηείγυ ἴῃ ἰῃς ὕπίνεγβὶν οὗ 
Οχίοσα, 

“ωὐπδέζοςσ. Βγ Ν. Ἐ. Ῥοηκίη, Μ.Α., Ἐ.Κ.5.,. 
ϑανη]ίδη Ῥγοίδββοσ οὗ Αβίτοποιηυ, Οχίοτα. 1870. σον ὅνο. οἱοίῃ, 
γ5. 64. 

“1 7γεαέΐεο ογε ᾿ δείγϊοῖέν ἀγα ἤαρσηοίέδνι. Βγ 
7. ΟἸετκ Μάαχνεὶ, Μ.Α., Ἐ.Ά.8,, Ῥγοίδβθου οἵ Ἐχρεγίπηθηΐαὶ ῬΗγϑίοβ 
ἴῃ τῆς {9ηἱνετϑιίν οὗ Ὁδιηρτάρθ, ϑεοοπᾶ Ἑάϊεέΐοπ. 2 νοΐβ, Το Υ 
8νο. οἴοίῃ, 11]. 115. 6ά. 

“π Φληνιομίαγν 7 γεαΐίδε οὐ Ἐ ἰοοίγίρεέν. ἘΒγ 
1Π6 5απης Αὐΐμοσ. Ἑαάϊιεᾷ ᾿γ ΝΠ] αὶ Οατπειί, Μ.ἃ. εν ὅνο. 
οἷοί, γ5. 6. 

“4 7 γεαέέδε ογι δίας. Βγ α. Μ. Μιποδίη, Μ.Α., 
Ῥτοίξϑβου οἵ Αρρ] θᾶ Μαιπμοπηδίῖοβ ἴῃ ἴῃς Τηδίαη Ἐπρίπεοτίηρ ΘΟ] ]ερα, 
ΟΟορεῖβ ΗἾ], ϑεοοπα Ἑαϊιίοη, Βονβεᾷ απὰ Ἐπίατροά, 1870. 
ὅνο. οἱοίἢ, 145. Ξ 
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“4 7γεαέίδξε οὐ ἐσ μος Ζλθοῦν οὐ (α5έ-. 
ΒΥ ποτ ἐλιῤδγμμα Νναίβοη, Μ.Α..,θ ἑοστιεῦῖν δον οὗ ὙτίηϊΥ 
Το] Ἰερε, Ὀυίάρε. 186. ὅνο. οἷοί!, 35. δώ. 

ΑἹ 7γεαΐζίφε οἡ ἐζς ΑἸ ῥῥεαΐίονε οΥ Οεμογα ζδεαὶ 
Οοοτγάϊπαίεβ. ἰο (ῃε Κἰπειίοβ. οὔ ἃ Μαίετίδὶ ϑυβίειη, Βγ Ἡ. ΥὟ. 
ναίξου, ΜΑΑ., απὰ 5, Η, Βυγθυγγ, Μ.Α. 1870. ϑὅνο. οἷοίῃ, ὅς. 

Οεράῖεεγν. ἘΒγ (οΐοπεὶ Αἰεχαηάεγ Κοββ (ἴαγκε, 
ΓΒ. ΚΕ. ι188ο. ὅνο. οἷοί, 125. 6. 

ΨΙΙ. ΡΗΥΒΊΟΑΙ, ΒΟΙΕΙΝΟΕ. 

Α΄ αμαῤοοξ οὗ πρχῶβ ἀδωμ “Ξἐγοηοῦῖγ. Ἐν 
τῷ πος ἘΚ.Α.5. ἰτὰ Ἑάϊιίοη, 1877]. Τετν ὅνο. 

2δ5. 

4 Οὐείε ὁ. (εἰοεέϊαί Οὐγοεέςσ. Οὐ δβεγνεά, ΚἈε- 
ἀυδεὰ, «πὰ Τὶπουκσοὰ Ὁ Αἀπεΐταὶ γύ. Η. ϑιωγέν, ΚΕΝ. Ἀονίκεά, 
οοηάεηθβεᾶ, πὰ στεδῖν εὐἰατρεὰ Ὀγ Ο. Ε. Ομδηῖρεῖβ, Ε.Κ.Α 5, 
188:1. ὅνο. οἱοίῃ, 215, 

Ολο»εἰςένν 707 δίμαάορμίς. Βγ ΑΝ. ΝΠ] απιβοη, 
ῬμΠ, Ὧος., ΕἸΆ.5,, Ῥχοίδεβοσ οἵ ΟὉδβεπιϊβίγυ, {{πἰνουβὶγ ΟΟἸ]ερε, 
ἜΝ ᾿ῃ πον Εδπ τίου, τυὶ τὰ ϑοϊαϊίους. 1872. Ἐχίγα ἔζαρ. ὅνο. 

οἵι, 8. 

ΑἹ 7γεαΐίφςε οὐ εαέ, νυϊτ πυιπιθύουβ ΔΝ οοάςσιι5 
απὰ Τλίαρτατηβ. ΒΥ Βαϊίουγ ϑιενατῖ, Γ1,.})., ΕΙΈ.5., Ῥγοίδββοσ οἱ 
Ναΐυτγαὶ ΡΠ ΟΒορὮΥ ἱπ Οὐεὴβ ΟΟΙ]ερε, Μαπομεβίοσ, Ἐουπ 
Ἑάϊείοι, 1881, Ἐχίτα ἔζαρ. ϑνο. οἱοί!, 75, 64. 

1 εφορις ον 7  ογνηοαγγ»αηεῖες, Βγ Κὶ. Ε΄. Βαγηα5, 
ΜΑΑ., ϑεπίον ϑιυάθηι οἵ Ὁμτίδε Οματοῖ, Οχίογὰ, απὰ 1.κο᾿5 δαδοτ 
ἰπ Ῥηγδίοβ. 1878. Ογοννῃ ὅνο, οἷοί, 75. 64, 

ἤογηις οΓΓ “πέρα 1 {7}. ΒΥ α. Κοϊϊεδϑίοη, 
Μ.ΏΌ., ΕἾ. 5., Γἴπαοσο Ῥσοίεββοσ οἵ Ῥαγβίοίορυ, Οχίογά, Τ|υβιγαιϊεὰ 
τ βεαῳαρὶς μαι απὰ Ὀγαννίηρδ οἵ Τλϊβϑεοιίοπβ, Α Νεν Ἑάϊτίου ἴῃ 

Ἧς Ῥγεβδ, 
Ρ 
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Ἐχογεῖσος ἐξ γαοίέραί (Ολο»εῖςδέγγ. οἱ. 1. 
ΕΠΕπιοπίατυ Εχοτοῖθεβ ΒΥ Α. α. ψεστποπ Ηατοουγί, Μ.Α.; δηὰ 

Η. α. Μαάἄδη, Μ.4. τηΐϊτὰ Ἑάϊιίοα. Ἐονίβεὰ ᾿γ Η, ἃ. Μαάαση, 
Μ.Α. στονπ ὅνο. οἷοί, 95. 

ΖΤαδίς ο7 Ομαἠἑαξίνο Α΄ παἰνοῖδ. Ατὐταηρεὰ ὈΚ 
Η. . Μαάδη, Μ.ΑᾺ. [μτρὲ 4ἴο. Ράρεὺ οουϑῖβ, 45. 64. 

Ογγείξαλοσγαῤάγν. Βγ Μ. Η. Ν. 5ιογυ- Μαβκε- 
Ἰγης, Μ.Α.., Ῥγοΐδβεβογ οἵ Μίπεγαίορυ, Οχίογᾶ ; ἀπά προς ὁ Κεερεγ 
ἴῃ 1ῃ6 Θερατίπηεηΐ οἵ Μίπογα!ς, Βυιβῃ Μάβθιπι. [Ιπ ἐπ ς 

ΨΙΠ. ΗΙΞΤΟΒΥ. 

7.1 (ορεέϊἐμέίομα Εἤδίογγν οΥΓΓ Ξησίαπα, ἴῃ ἴἴ5 
Οἡρίη δῃπᾷ Πενεϊορυιεπί. ΒΥ ΜΠ ατα ϑιυΡ05, Ὁ.)., Κερῖπβ Ῥτο- 
[εβϑοσ οἵ Μοάεπι Ηἰβίοσγ. άργατυ Ἑάϊείοη. ΤΉτγεα νοΐβ. ἄθην ὅνο. 
οΟΙοίῃ, 2]. 85. 

ΑΙ5ο ἴῃ 3 νοΐβ. οσσοννῃ ὅνο. ὑσῖος 128. δδοῦ. 

μδοίεξ (λαγέογς «πα οὐδεν 7 έγαΐέογις ὁ Ἐρρ- 
15} Οοπβιϊξαϊίοπαὶ Ηβίοτυ, ἴτοτα ἴῃ6 Ἑδυ!οοὶ Τίπηεβ ἰο {π6 Κεῖρπ 
οἵ Ἑάνγατὰ 1. Αἰταηρεᾶ δὐᾶ Ἑαϊιεα Ὀγ ΝΥ. δέ 005, Μ.ἃ. ἘἙουππ 
Ἑάϊίομ. 1τ88ι:. Οσόνῃ ὅνο. οἰοίῃ, 85. δώ. 

“1 Πἤϊεέογν οΥ Εγισίαρα,, ρυϊποῖ ραν ἴῃ τπ6 θανεη- 
ἰϑϑηῖῃ Οδπίασγ. ΒΥ 1,βοροϊὰ Κοη βδπκθ. Τταπβαἰθὰ Βῃ Ἀδβίαεπὶ 
Μειρεῖς οἵ ἔπε {πἱνειβιυ οἵ Οχίογᾷ, ἀπάσθγ ἴῃ Ξαρογιπίεπάεηοα 
οἵ α. ΝΥ. Κιιομίη, Μ.Α., δπᾶ Ὁ. ΝΥ. Βοαβε, Μ.4. 1875. 6 νοΐϑ. 
8νο. οἸοίῃ, 31. 35. 

ΑΙ οὐογέ Πϊείογν οὐ {46 Λογηφαρε (ορμφησεέ οὗ 
Ξηρίαρα. ΒΥ Ἑ. Α, Ἐτεθθδη, Μ.Α. Ἐχίγα ἔζαρ. ϑνο. οἱοίῃ, 25. 64. 

(Ποριοαίορίεα ΖΤαδίος ἐἐμεέγαξέοο οΥ 77οαΐογηε 715- 
ἐογγ. ΒΥ Η. Β. ἄξδοῖρε, Μ.Α. ϑεοομᾷ Ἑάϊεῖοπ. ϑ1|8}} 4ἴο. 
οἷοία, 125. 

“4. Ἡϊίογν οὐ δγαρεο. ἍΜ παπιεγοῦβ Μδρ5, 
Ρίαηβ, απὰ Ταῦϊεβ. Βγ (α. ὟΥ. Κιιομίη, Μ.Α. [πῃ ΤΈγεα οϊυτησϑ. 
1873-77. Οτονη ὅνο. οἱοίῃ, δδοῖὶ 1οβ. 6ά. 

ΔοΪ. 1. ϑεοοπᾶ Ἑάϊιοη. Ὄονπ ἴο ἔς Ὗδασ 1452. 

ΝοΪ. 2. Ετοπὶ 1453-,624. 
νοὶ. 3. Ετοιῃ 1624-1703. 
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Α Ηἰίονν οΥΓ Οερήπαην απαὶ οΥΓ {ἦε Ἐνεῤὲέγε, 
ἄονῃη ἴο ἴδε οἷοβε οὗ (ες Μιάάϊς Αρεβ. Βγυ 1. Βιγος, .(σ.1,, 
Κερίας Ῥγοίεξβοσ οὗ Οἰνὴ 1,κὉν ἰπ ἰἢς Ὁ ηϊνειβιν οὗ Οχίοτά. 

.᾿Α4Ἅ Ηϊείογν ὁ Βκίξοά 7ιαΐα. Ἐν 8. ]. Ονεη, 
᾿ἀῤωραρᾷν 4 Ιπάϊδη ἰῥοῤμθῖ ἴῃ μία, ἔων οἵ “μὰ ἀϑοε 

“4 «“εἰρείίον γγορε ἐΐε 7δεεῥαίελες, 7 γεαΐίες, ἀραὶ 
οἴμετ Ῥαρεῖβ οἵ ἰῃς Μασγηῦεβς Ῥ  ε Ιεϑῖευ, Κι., ἀυτίηρ Βἷ5 
Οὐονετγητηεπὶ οἵ ἹπᾶϊαΔ. Ἑαάϊιεὰ ὃγ 5. 1. Ὄνεη, Μ.Α., ἑουτηθυν 
Ῥτοίεββον οἵ Πἰβίογυ ἱπ ἴῃς ΕἸΡΒϊπβίοης (οϊίερε, Βοπηθαγ. 1877. 
8νο. οἱοίδ, ι]. 45. 

“41 «εἰ ρεξίονε ἡγοῦ ἐάσ 7Ζρεεῥαίελες, 7 γεαΐίες, ἀραὶ 
οἵδε Ῥαρεῖβ τεϊαϊϊπρ ἴο Ἱπάϊα οἵ Εἰεϊ- Ματϑῆαὶ τῃς Ὄυκε οὗ 
Με Πηρσίοη, Κα. Βγ (δε βαπιε Ἑάϊῖοσ. 1ι88ο. ὅνο. οἱοίῃ, 245. 

4 Περί οΓ ἐάε ζὕμέοαί ϑδέαίες 977 “4᾽»πογέεα. 
Βγ Ε. 1 Ῥαγης, Μ.Α.., Βασγτγίβιεγ- αἴ: ανν, απὰ Ἑοὶϊονν οἵ ὕπηίνεγξιυ 
Οοϊερε, Οχίοστά. 10 {με Ρῖεββ. 

“4. ἴον 4 Ογέίε ἴτοτι ἰΐϊ5 (οπαηϊεϑὲ ὃν τπ6 
᾿ Ἐοιηδπθ ἴο Ῥγεβεηΐ {ἶἴτηθ, 8.6. 146 ἰο α.ν. 1864. ΟὟ Οεοῦρε 

Εἰηϊαν, Γ1..Ὁ.. Αὕπενν Ἑάϊείοη, τενίβεά τβγουρβοαῖ, ἰπ ρΡατί 
τε- τ τε, νυ οσηείάεταθῖς αἀάϊιίοηπ, ὈῪ (86 Αὐἴδοσ, απὰ Ἑαϊιεὰ 
Ἐγ Η. Ἐ. Τοζεσ, Μ.Α., Τυΐοσ απὰ Ἰαΐες Εεϊϊον οὗ Ἐχεῖογ (οϊϊερο, 
Οχίοσᾷ. 1877. 7 νοΐβ. ϑνο. οἱοίδ, 3]. 1ος. 

ΑἹ Ἥαμκπαϊ οΓΓ ΑΙ πείομέ ΗΠ Ἕείογγν. Βγ δοῦρε 
ἙἘαν]ίπβοη, Μ.Α., (απιάεδη Ῥγοίεβϑογ οἵ ̓ Αποίεηϊ ἐνπκαιχς ϑμρόαν τὰς 
Ἑεῖον οἵ Ἐχείεγ (οϊϊερε, Οχίοσά. ϑεοοπὰ Ἑάϊιίοη. Υ ὅνο. 
οἷοι, 145. 

“4. Ἡξέονν οὐ Ογϑίις. Βγ Ἐ. Α. Ἐτεαπιδη, Μ.Α., 
Τοττηετῖν ἘΦ ον οὗ Ὑ την ΟοἸ]ερε, Οχίοσά. 

7ιαἷν «γα ἀθγ 7ηπυσαίδγς, Α.Ὁ. 376-476. Βγ 17. 
ὕϊοάρκίη, Ἐεϊῖονν οἵ τϑεϊνετθίςν σοί, ἱοπάοα, ΠΙαρίγαϊοα νι 
Ῥίαίεβ απὰ Μαρβ. 2 νοΐβ. ὅνο. οἱοίῃ, 1]. 125, 

ΙΧΟΤΑΥ. 

7.ε Εμρμορές ὁ γί εῤγηαίοιεο. Βγ ΤΠοπιαβ 
Ἑτχβκίης Ἠοϊ πὰ, 15.6.1.., Ομϊοδεῖς Ρτγοίδββοσ οἵ 1πιεγηδίίοηαὶ αν 
απὰ ὈΙρΡΙοπηαοΥ, απὰ ἘΞ Πονν οἱ ΑἸ] ϑουὶα (οἰϊερο, Οχίογά. ϑεοοηὰ 
Ἑάϊείοη, Τεπιν ὅνο, οἴοίμ, 105. δώ, 

2 
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7.}ὲ 7ριοέϊξμέος οὕ 7, εδέζηίατι, εἀϊοα 845 ἃ γεοθη- 
βίου οὗ πε Τηκεζαϊεβ οὗ Θαΐυβ. ΒΥ ἴῃς βαπὶς Ἑάϊίοσ, ϑεοοπὰ 
Ἑάϊίοπ, 1881, Ἐχίγα ἔοαρ. ὅνο, οἱοίῃ, 55. 

ααἱΐδ 7ριε ἐείογμην γῆς Οἴντίς (Οργηεηγεο,Ζα7 1 
Ομαΐπμον ; οὐ, ΕἸετηεηίβ οὗ Κοπηδη [ἂνν ΌῪ ααἰθ5. ΜΠ ἃ Ὑτδηβ- 
Ἰαϊΐου απᾶ (οπηπιεπίατυ Ὀγ Εαἀννατᾶ Ῥοβίε, Μ.Α.., Βαγγίβίε- δέ: ανν, 
ἀηὰ δον οἵ Οτοὶ σο ]ερε, Οχίοσα, ϑεοοπὰ Ἑαϊίοη, 1875. ὅνο. 
ΟΙοίῃ, 185. 

ιδείρεί 7 δος γον ἐλ 7έσεεέ οὐ 7 δέϊμζαη. Ἐγ 
Τ. Ἐ. Ἡο]απάᾷ, Ὁ).(.1.., ΟΠ ἢ ες Ῥσοΐδβθοσ οὗ Τηϊογηδίίοηδὶ Τανν 
ἀηᾶ ὈΙρΙοσηαου, απᾶ ἘΈΪ]ον οὗ ΑἸ] ϑου δ᾽ ΟΟ]]ερε, Οχίοτά, δπὰ 
Ο(.1,. ϑῃδάνε, Β.Ο.1,,, ἘΈΙονν οὗ ΟΥεὶ Οο]]ερε, Οχίοστά, ὅνο. 
ΟἹοίἢ, 14:5. 

ΑἸ8ο βοϊᾶ ἴῃ Ῥαγῖβ, 1 ῬΘΡΘΙ ΟΟΥ̓ΘΙΒ, 85 ΤΟ]ΊΟΥ,Β :-- 

Ῥατὶ 1. [Ιηἰτοάιυϊοίοτυ ΤΊΠ165. 25. 6, 
Ῥατίὶ 11. Ἐδιην [ἀνν. 15. 
Ῥατί Π]Ι, Ῥσορεγίγυ [ὺν. 25. δά. 
Ῥατ ΙΝ. Τὰν οὗ ΟΡ] ραϊΐοης (ΝΟ. 1). 35. 64. 

Ῥαυ ΙΝ, Τὰνν οἵ ΟΡ] ραϊίοηβ (Νο. 2). 45. 64. 

“15 7»ημέγοαμοξίονε ἐο ἐἦσ ΤῬγέμοϊῤῥέος ὁ 7ογαΐς 
μα Ζερίείαλίογ. ἘΥ 7δγεηγ Βεηΐματα. σον ὅνο. οἱοίῃ, ὅς. 64. 

Εἰὐἰριογιές οὐ 7, ατὸ σοῃβιἀθγε ἢ ταείεγεηςα ἴο 
ῬτίποῖρΙε5. οἵ εποσαὶ Τυγίβργμάεξηοα, ΒΥ ΜΠ] ατα Μαγκθυ, Μ.Α., 
Τυᾶρςε οἵ [Ὡε ΗἸΡᾺ Οουτί οὗ [πάϊοαΐατε, (ἰα]ουϊα, ϑεοοπᾶ Ἑάϊτίοη, 
ἢ ΘΟρρΡΙεμπλθηΐῖ, 1874. ὕτονπ ὅνο. οἱοίῃ, 75. 64. ϑαρριεσαεηξ 
ΒΕρασδίεϊυ, 25. 

“1 ἐογίοί (σορζζζζς, 1.(..Ὁ., 1.(Δχ,. Ῥτγοίδϑβϑογι Κδθ- 
οὶ, Τς Τυτε ΒΕ ΤἰΡτὶ Ττεβ. Ἑάιάϊε Τβοιῖαβ Ἐτβκῖπθ ΗοΙ]απὰ 
1.(.Ὁ., Τυτὶς επίϊαπι Ῥτοίδθβοσ (ἰομοϊοίαπιβ, (911. Οἴηη. Απίπι. 
ϑοοῖτ5. πβοποῃ ἴῃ πηϊν. Ῥεγιβίη, Τυγὶβ Ῥσοΐεββθοσ Ηοποσγαγίιβ, 1877. 
5128}} 4ἴο. Βα] πόσόςοο, 215. 

7ηπέογηαΐϊολιαί ἤατυ. Βγ ΜΠ Ὦαπὶ Εάιναγτά ΗδΔ]], 
Μ.Α.,, Βαγτγβίοι-δι 1ανν, Ῥδιων ὅνο. οἱοίι, 215. 

“15 7ιἐγοαίμείζον ἐο ἐάς Πξδίογν οὐ ἐΐε ἤατυ οἵ 
Αεαὶ Τγοῤεγέν, νεἰτῃ οτἱρῖπαὶ Αὐἰμογιεῖεβ. ΒΥ Κεποὶπι Ἐν Ὀῖρθυ, 
Μ.Α,., οἵ Γλποοη᾿Β [πη, Βαχτίβιοι- αἴ -ανν. ϑεοοηὰ ἘπΙτίοη, 1876. 
Οτόνη ὅνο, οἱοίϊ, 75, 6. 

ϑόόω ξλω, 
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Ῥγίμοῥίῥες ὁ ἐάε ξησηδά ἤατυ 977 Οορμέγαεΐ, 
αμα 97 ἄχέμον ἐπε ἐς Αείαξίοι ἐο Οομέγαεί. ΒΥ 8ῖγ ΝΠ ἴαπὶ ΚΕ. 
Ἀπβοῦ, Βατγὶ., Ὁ).Ὁ.1.., ναγάεη οἵ ΑἹ] ϑουὶς (ο]] Οχίοσά 
ϑεοοπὰ Ἑαϊτίοη. Τλετν ὅνο. οἱοίδ, τος. ὅώ. Ἴισέ Ῥμόϊεολεά. 

Χ. ΜΈΝΤΑΤ, ΑΝῸ ΜΟΒΑΙ͂, ΡΗΙΓΤΟΒΟΡΗΥ. 

Βαεοη. δου’ Ογραμιῦε. Ἑάαϊτεά, ἢ [π- 
ἐγοἀποιίου, Νοῖεβ, ὅζο., ὉΥ Τ΄. Εον]εγ, Μ.Α,., Ῥυοίεββοσ οὗ [ωορὶς ἴῃ 
τὰς ὕπἱνετίγ οἵ Οχίοτά. 1878, ὅνο. οἱοίῃ, 145. 

1 οοξες (ορμαίμεέ οὗ ἐάσ ζὐπαϊογεέα»αίζησ. Ἑ ἀϊεά, 
αὐτὰ Τηϊτοδυοιίοι, Νοίεβ, ὅτς., ΌῪ Τ. Ἐονίεσγ, Μ.Α,, Ῥτγοίεββοσ οὗ 
Τοεὶς ἰπ ἰὰς ὕσἱπίνετβιιγ οἵ Οχίοτά. Ἐχίγα ἔσαρ. ὅνο. οἱοίῃ, 25. 

διεάξείζογις ,γοῦε δεγξείεν, νϊτῃ ἀπ Γπιγοάιποτίοη 
δὰ Νοίεβ. ΕῸΥ ἴδε 56 οὗ ϑιυάεηίβ ἰπ (86 ὕπηἰνογβίεῖεβ. ΒῪ 
Αἰεχαπᾶεν σαπιρθεὶ} Εταβεσ, 1... ϑεοοηὰ Ἑάϊτίοα. Οτον ὅνο. 
οἷοιι, γ5. 6. (ες αἶβο ἢ. 13.) 

7.6 «Εἰενιθμές οὐ Ζοάμοίίθε 7ιοσίς, ἀεδιρηεά 
ταδίηἷν ἴον ἴῃς υ5ε οὗ Τυπίοτ Βιυάεοηΐβ ἰπ ἴῃς ἴηϊνεγβίτεβ. Ί. 
Ἑονΐεν, Μ.Α., Ῥγοΐδεββογ οὗ Ἰορὶς ἰπ ἴῃς {Πηἱνεγβιυ οὐ Οχίοτά. 
Βενεηίῃ Ἑάϊτίοη, νυ α Οοἰεςϊίοη οὗ Εχατρὶεβ. Ἐχίγα ἔοαρ. ὅνο. 
οἱοία, 35. 64. 

71εὲ Εζερπορμίς οΓ 7παμείυε 7 οσίς, ἀδδισπθὰ 
ΤΩΔΙΠΙΥ ἴογ ἴῃς υ5ς6 οὗ ϑιυάεηίβ ἰη ἴῃς [ηϊνοτβιιεβ, Βγ ἴῃς βᾶπὶς 
Ααὐΐδοτ. ΤΗϊγὰ Ἑάϊίοη, Ἐχίγα ἔσαρ. ὅνο. οἱοίι, ὅς. 

Α΄ Μαρμμαὶ οΓ Τροία Ἐερπορεν, ἴοτ τῃ6 τι586 
οἵ ϑοδοοῖβ. ΒΥ 1. Ε. Ὑβοτγοϊὰ ορεγβ, Μ.Α.., ἐοστηευν Ῥτοίεββου 
οἵ Ῥοϊτεἰςαὶ Ἑςοποταγ, Οχίογά, Ταϊγὰ Ἑάϊιίοη. Ἐχίτα ἔζαρ. ὅνο. 
οἷοίδ, 45. 6. 

ΧΙ. ΑΞΒΥ, ὥο. 

Α Ταμαδοοξ ὁ. ίείογίαί 44γ. Ἐν Ἀ. 5ὲ.]. 
Ὑγτγνεῖτι, Μ.Α.., ἑοστηενν ϑιυάεπε ἀπά Τυΐον οἵ Ομτσὲ ΟΒυγοῖ, 

Οχίοτά. τὰ ςοἱουτεά ΠΙυξέγαϊίοης, Ῥμοί ΡΒ5, δηὰ α οδαρίογ 

οὐ Ῥειβρεοϊίΐνς ὃν Α. Μαοάοῃαϊὰ, ϑεοοπὰ ἄοη, 1875. ὅνο. 
Βα τππόζοόςοο, 18:5, 

“4. κπκμείς Ῥγέριγ ἴον ϑεμοοΐβ. Βγυ . Τγουῖθεςοκ, 
Μ.Α., Μυβὶς Μαρίεν ἴῃ ὟΝ εβιταἰηκίογ ϑομοοί, ἀπά Κὶ, Ε, Ταὶς, Μ.Α., 
Β. Μυ5., ᾿Αβϑιβίδης Μαβίεσ ἰη ΥΥ σβιπιϊπβίοσ ϑοιοοὶ, Οτονη ὅνο. 

οἱοίῃ, 1ς, 64, 
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ΑἹ 7γεαίίδε οὐ Παγηιοθν. Ἐν 51::. Ε, Α, αογα 
Ουὐεῖευ, Βατί., Ῥγοίεββο οἵ Μιυβίς ἴῃ ἴῃς {ηϊνειβιίν οἵ Οχίοσᾶ, 
ϑεοοπὰ Ἑαϊτοη. 410. οἱοί!, 105. 

ΑΔ 7γεαξέδο ογι ((οτεγιέογῥοϊγιέ, (αριογι, αγιαὶ ἤἸερΊ6, 
Ῥαβεὰ προ (δαὶ οἵ Ὁμεγιδίπί, ΒΥ (μ8 βαπὶθ Αὐΐποτ. ϑεςοομάᾶ 
Ἑαϊοη. 4ϊἴο. οἷοί, τός. 

ΑἹ 7γεαζίςσ ου 7ἤμοίραί 2 ογηι αμαΐ (σδγιογαΐ 
Ορηεροσίξέογ. ΒΥ ἴῃ βαπὶβ Αυΐμοσ. 4ἴο, οἸοίἢ, 1ο5, 

716 ΟὨμἰξναΐζίονΣ οΥ ἐάε ϑῤοαζίγιρ' Τΐοίεοσ. Ἐν 
Τοῦπ Ηυ]Παῃ. ϑεοοπα Ἑαϊτου, Ἐχίγα ἴοαρ. ὅνο. οἱοίῃ, 25, 64. 

ΧΙΙ. ΜΙΒΟΒΙΙΤΙΑΝΈΟΤΠΞ. 

716 Ουρείγμοίζολ οΓ ἤἤοαδίάν “ευολίζγεσε; 
πδιηεὶν Ηοιυκεθ, Ηοβρίία5, Βαύτσδοῖβ, Αβυϊυτηβ, ὅζο. ΒΥ Τουρ]αθ 
Θαϊίοη, Ἰαΐϊα ογαὶ Ἑπρίηθειθ, Ὁ.Β,, ἘΝΝ.5., δῖος, Ἰεμὴγ ὅνο. 
οΟἸοίη, τος. 6, 

“44 7γεαΐίεε οι ήνεγς αμαὶ (αραΐς, τεϊατίπρ ἴο 
1ῃς Ο(οπίτγοϊ απᾶ Ἱπηρτγονειηεηΐ οὗ Εΐνετβ, δηᾶ [μ6 Τεϑῖρη, (οηβίταο- 
τἴοη, δπὰ Τενεϊορτηθεηὶ οἵ δπαῖβ. ΒΥ Τρ νέου Εσδηοῖβ Νὶ σπηοη- 
Ἡδτοουτί, Μ.Α., ΒΑΙΠἶοΙ ΟΟΠ]]ορε, Οχίογά, Μεηθεγ οὗ ἴῃ 1πϑεϊξαϊίο 
Ἀἢ ὀγᾷφο Ἑπρίπθοιβ. 2 νοἱβ, (ο]. 1, Τοχί, 0]. 11, ῬΙαίεβ.) ὅνο. 
ΟἸοίἢ, 215, 

“4 “δγείονε οὐ Τάγεϊεαξ Ξαπμεαέίογι : ΤὨΘογαεῖςαὶ 
ἀρ τπλνρνῖςι ΒΥ Ατοβρθαϊὰ Μαοίαστεη. Ἐχίτγα ἴοαρ. ϑνο. οἱοίἢ, 
75. 6α. 

δ) εοΐγηδις ο77 7, οτυέαγιαί διεοίεῦ αηπαὶ ΜΜογ 675: 
ἘΠρΡΊ 5. Βγ Ὧγ, 1. Α. Η. Μυγγαυ. Ῥυερασίηρ. 

Ξησηδά Ρίαμέ Δ αφμες ἴγτοτη ἴῃς Τϑηῖῃ το {Π6 
ΕἸΠΘοπια Οεηΐατγ. ΒΥ 1. Εαυο, Μ.Α. 8η14}1} ἔσαρ. ὅνο. οἷοί, 55. 

Α" 7εοαηαϊς γοσο εααίογ, νυ ΝΝοῖθϑ, αγαπι- 
τηᾶτ, αηὰ ΟἸοββδαῖν ὈῪ Ὦτσ, Ουάρταπᾶ Ψ᾽ρ ίββοη αμᾶὰ Ἐκ, Ὑοσκ 
Ῥοννε}, Μ.Α, 1879. Ἐχίτα ἴοαρ. ϑνο, οἱοίῃ, ἱος, 64. 
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; 7αρέε. ϑεϊθοϊοης ἔγοπι τῃ6 [Ιπΐρογσπο. ΝΙΝ 
ἢ Ιηϊτοδυοιίοπ ἀπὰ Νοίεβ. ΒΥ Η. Β, Οοιίετ!!!, Β.Α. Ἐχίτγα ἴζαρ. 

8νο. οἷοί, 45. 64. 

᾿- 75:5. κα ΟἸεγμδαίρρεησ 7, 1δεγαία. ( απῖος 
"" ἱ, ἢ. ὙΝΙ Τηϊτοάδαοιίοη ἀπὰ Νοίε5. ΒΥ ἴῃς βαπις Ἑδίίοσ. Ἐχίσγα 

ἴζαρ. ὅνο. οἴοίῃ, 25. 64. 

72εὲ “οαίεγηε (ὐγοοξ Παρμρμασε ἴθ ἰϊ5. τοϊατίοι 
ἴο Αποίεηε Οτεοῖκ, ΒΥ Ἐ. Μ. Οεϊάατί, ΒΑ. Ἐχίγα ἴζςαρ. ὅνο. 
οἷοίῃ, 45. 6«, 

ὙΨΎΨΥ, 
Ομέδηες ὁ 7Ζεχίμα Ογέξἑεῖςηε ἈΡΡΙϊεά ἴο {πῸ 

: Νεν Τεβίαπιεπί. ΒΥ Ο. Ἐ. Ηδιιπιοπὰ, Μ.Α., Ἐειονν απὰ Ταΐος 
. οἵ Ἐχείεγ (οϊϊερε, Οχίοστά, Τηϊγὰ Ἑαϊείοη. Ἐχίτα ἔζαρ. ὅνο. 

οἷοίῃ, 25. δώ. 

. ἡ ῆαπαίδοοξ ο.᾽ Τ᾿ λορμοέΐες, ἱποϊ ιἀϊπρ' ἃ Ῥορυΐαῦ 
Ἐχροίείοη οἵ ἴῃς Ῥυγίποῖ ρ!εβ οὗ ϑρε! ηρ Κείοση, Βν Ηδητυ ϑινεεῖ, 
Μ.Α. Ἐχίτγα ἔσαρ. ὅνο. οἱοίῃ, 45. δώ. 

ΡΎΨΙ ΨΥ ΡΣ ἊΜ 

ΤΌΝΌΟΝ; ΗΈΝΕΥ ἘΚΟΥΘΕ, 

ΟΧΡΟΚΡ ὈΝΙΨΕΚΒΙΤΥ ῬΈΕ55 ΛΕΕΗΟΟΒΕ, 7 ῬΑΤΕΆΝΟΘΤΕΝΕ ΒΟΥ͂Ν, 

ΟΧΕΟΚΌ: ΟἸΙΑΕΕΝΌΟΝ ΡΕΕΒΘ ΘΕΡΟΒΙΤΟΚΥ, 

τό ἩΙΟΘῊ ὅΤΆΈΕΕΤ. 

7Τάε ὈΕΒΙΕΟΛΤΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ΡΆΕ55 ἐμυΐίε τηρρεσί σης ἀπά αὐνΐεε )γῸΡε 
αἱ! ῥεγεοης ἐπέεγεσίεα ἐπ εἀπεαίίοη, ἀπά το δὲ ἐπαπάγμἑ ΔΥ λίπ, δ’ε, 

αὐάνειε ἰο ἰῴᾷε ΘΕΟΒΕΤΑΚΥ Τὸ ΤῊΣ ὈΕΙΕσΆΤΕΒ, Οἰαγεκάον ῬΡΕΗ, 

Οχρνά. 
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ΡΙΕΑΒΕ ὈΟ ΝΟΤ ΒΕΜΟΝΕ 

ΓΑΚΌΒ ΟΚ 51:15 ΡΕΟΛΛ ΤΗΙΘ ΡΟΟΚΕΤ 

ΟΝΙΝΈΒΘΙΤΥ ΟΕ ΤΟΚΟΝΤΟ [ΙΒΕΑΒῪ 

ΡΙιδαῖο 
ΤῊΘ ΑΡοϊορν οΥΓἹἩἉ ΡΊδΐο, 

νλΐῃ ἃ γονβϑοὰ ἐοχὲ δυὰ 
ἘηΡΊ 60 ποΐθδ, δηὰ ἃ ἀϊροβὲ 
ΟΣ ΡΊδίοπδο άϊοπδ, 

Οχξοχά, ὕηλνοχϑὶεν Ργθββ8 
[1877] 
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